สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 16/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1011 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
และ วิธี VDO Conference Microsoft TEAM
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
5. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
6. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
7. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณมุกดา
โจวตระกูล
10. ดร. สุษิรา
สุดกรยุทธ์
11. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน
12. คุณยลธิดา
พาณิชปรีชา
13. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
14. คุณภูสิฏฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
15. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
16. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
17. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
18. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
19. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
20. คุณสายใจ
พรหมเตเวส
กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
2. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
3. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
5. Mr.Peter
William
6. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิริ
7. คุณมาลี
หาญสุโพธิพันธ์
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8. ภญ.ดร. นีรนารถ
9. คุณเทพนิมิต

จิณะไชย
ทองจันทร์

สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณภัทรวรรณ

มีสูงเนิน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
- คุณเกศมณี กล่าวรายงานแก่คุณสุพันธ์ ประธานสภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมา
ในที่ประชุมเกี่ยวกับ
1. การเติบโตของเครื่องสำอางไทย ปี 2562 อยู่ที่ 6.7% สูงกว่าตลาดความงามโลกที่ขยายตัว
เพียง 5.5% แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป
2. การหารือกับกรมสรรพสามิตเรื่องช่องทางการซื้อ ethanol ที่ไม่สะดวกและเข้าไม่ถึง SME
เพราะต้องขอขึ้น ทะเบีย นและซื้ อผ่ านทางกรมสรรพสามิ ต อย่า งเดียว จึงได้ ขอเสนอให้
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่มีใบจดแจ้งจากทาง อย. สามารถซื้อเอทานอลได้จากโรงงานที่
ผลิตโดยตรง
3. การจัดเก็บภาษีนำเข้าหัวน้ำหอมที่ยังเป็นปัญหาติดขัดอยู่ โดยคุณภูวดลกล่าวว่าหัวน้ำมันหอม
ซึง่ ถือเป็นวัตถุดิบไม่เคยมีการจัดเก็บภาษีมาก่อน แต่ พรบ. ปี 2564 นี้ได้มีการการจัดเก็บภาษี
ร้อยละ 8 จากราคาขายปลีก จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ และการจัดเก็บภาษีใน
น้ำหอมสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาด
คุ ณ สุ พ ั น ธ์ ก ล่ า วว่ า ท่ า นสนั บ สนุ น และกล่ า วถึ ง ความสำเร็ จ ของอุ ด สาหกรรมความงาม
โดยเฉพาะเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยมาโดยตลอด ทั้งยังเห็นความสำคัญถึงต้นทุนการผลิตของ
ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น จึงรับไว้พิจารณาโดยให้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอต่อไป
- เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการอนุญาตให้ผู้ช่วยได้ถือเช็คของสมาคมฯ ไว้ในมือทำให้เกิดความไม่
โปร่งใสขึ้น จึงขอให้คุณจิตตพันธ์ผู้มีหน้าที่เซ็นเช็คเป็นผู้ถือไว้และนำจ่ายเช็คแก่ผู้ช่วย และให้ผู้ช่วย
ถือเงินไม่เกิน 5,000 บาท เสนอให้คุณกษิตราผู้ช่วยที่เคยปฏิบัติหน้า คนก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่
อีกครั้ง และให้ทางบัญชีเป็นผู้ถือใบรับสภาพหนี้ของคุณอนงค์นาฏ โดยให้คุณภูวดลเป็นผู้ติดต่อกับ
ทางสำนักงานบัญชี
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- บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จำกัด จ.ชลบุรี รหัสสมาชิก Y-0575 ได้ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
จากสมาคม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
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งบรายรับหักรายจ่าย-สุทธิ
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
หน่ วย: บาท
1 พฤษภาคม-31 พฤษภาคม 2563
(1เดือน)
รายรับ
รายรับค่าสมัครและรายรับค่าบารุ งสมาชิ ก
รายรับจากการบริ จาค
รายรับจากการขายหนังสื อ
รายรับจากการจัดสัมนา
รายได้คา่ โฆษณา
รวมรายรับ
รายจ่าย
รายจ่ายในการดาเนิ นงาน
รวมรายจ่าย
รายรับมาก(น้อย)กว่ารายจ่าย-สุทธิ

13,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,800.00
55,220.82
55,220.82
(41,420.82)

3.2 ความคืบหน้า การเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 (โดยทีมเลขา)
- คุณมณีรัตน์ได้รายงานในที่ประชุมถึงข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 172 ราย
มีการชำระค่าสมาชิก ปี 2563 เข้ามาแล้ว 97 ราย เป็นจำนวนเงิน 332,750 บาท
ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก 2 ราย
สมัครเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี 3 ราย
ค้างชำระ 70 ราย
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3.3 สรุปยอดการจำหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
- คุ ณ มณี ร ั ต น์ ได้ ร ายงานให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ยอดจำหน่ า ยหนั ง สื อ ASEAN COSMETIC
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้ยอดจำหน่ายหนังสือ ณ สมาคมฯ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งหมด
1 เล่ม รวมเป็นเงิน 800 บาท คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 886 เล่ม แต่รายรับจะแสดงในเดือนมิถุนายน
2563
เดือน มิถน
ุ ายน 2563
ใบเสร็จรับเงิน
ว/ด/ป

เลขที่
ใบเสร็จ

01-06-63 034/1678

รายละเอียด
ค่าหนั งสือ ACD + ค่าส่ง

้
จานวนซือ

่ สมาชิก
รายชือ
ฟูคโุ ยะ เทคโนส บจก.

เล่ม

้
ราคาซือ
700.00

ประเภทรายรับ
ค่าส่ง
100.00

รวมเงิน
800.00

รวมเงิน

800.00

3.4 การจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสำอาง
- คุณมณีรัตน์ กล่าวในที่ประชุมว่าตามที่หาข้อมูลมานั้นสามารถเลื่อนประชุมออกไปก่อนได้โดยดู
จากสถานการณ์ปัจจุบัน แต่กรมสรรพกรได้ประกาศว่าให้จ่ายภาษีได้ไม่เกินวันที 31 สิงหาคม
2563 นี้ จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมรับรองงบการเงินของสมาคมฯ ใช้ในการ
ยื่นภาษี
- ดร.ปรีชากร กล่าวในที่ประชุมว่าควรให้มีการจัดการประชุมภายใน 1-2 เดือนนี้ แต่ให้ดูประกาศ
ระเบียบและมาตรการการจัดการประชุมต่างๆ ที่จะออกมาว่าจะทำในรูปแบบไหนแล้วจึงวาง
แผนการประชุมกันอีกครั้งต่อไป
- คุณศิวาพร กล่าวเสนอในที่ประชุมว่าอีกช่องทางหนึ่งคือ การจัดสัมมนาแบบออนไลน์ จุดประสงค์
เพื่อให้สามารถรับรองงบการเงินของสมาคม แต่ติดปัญหาด้านการควบคุมผู้เข้าร่วมสัมมนาที่จะมี
สิทธิเข้าถึงการสัมมนา
- คุณเกศมณี กล่าวสรุปในที่ประชุมว่าให้หาข้อมูลการจัดสัมมนาออนไลน์เพิ่มเติมเพราะเป็นอีก
ทางเลือกในสถานการณ์นี้แล้วนำเสนอต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมหารือเกีย่ วกับข้อกำหนดพิเศษของประเทศสมาชิก ACC
เมือ่ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2563 สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (โดย ดร.ปรีชากรและคุณศิวาพร)
- คุณศิว าพร กล่าวในที่ป ระชุ ม ว่า Country specific requirements เป็ น ประเด็น หลั ก ที่ อย.
ต้องการให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการหารือ เพราะประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศ
อาเซียน แบ่งเป็น 3 เรื่อง
1) เรื่องการจดแจ้งก่อนผลิตจัดจำหน่ายซึ่งออกเป็น พรบ. จึงไม่สามารถแก้ไขในตอนนี้ได้
2) GMP inspection ตามมาตราฐานกลุ่มเบื้องต้นจำเป็นต้องแจ้งตัวตนโดยใช้กันในประเทศอื่นๆ
ด้วย
3) Notification No. บนฉลาก เนื่องจากผู้บริโภคคุ้นชินกันแล้วจึงไม่เกิดผลดีหากนำออกไป และ
ทาง อย. ไม่เห็นด้วยกับการมี QR code บนเครื่องสำอาง
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- ดร. ปรีชากร กล่าวเสริมในที่ประชุมว่า การจัดการประชุม ACC ครั้งที่ 32 ทีเ่ ลื่อนมาจากวันที่ 7-8
มิถุนายน 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2563 ซึง่ ACSB จะจัดประชุมเฉพาะสมาชิกแต่ละ
ประเทศเข้าร่วมกันแบบออนไลน์ และจะมีการรายงานผลการประชุมต่อไป
- ดร.ปรีชากร กล่าวในที่ประชุมเรื่อง Lyral ซึ่งควรจะมี grace period แต่ อย. ประกาศออกมา
ก่อนและเราไม่เห็นด้วยเพราะไม่ตรงตามประกาศของอาเซียน ทำให้เกิดปัญหาโดยมีสมาชิกของ
เราร้องเรียนเข้ามาแล้ว จึงร่างจดหมายถึง อย. ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้และรอฟังผลต่อไป
- ดร.ปรีชากร กล่าวในที่ประชุมเรื่องที่ได้เป็นวิทยากรและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเทศ
ฝรั่งเศษ อังกฤษ และแคนนาดา ที่เกิดการระบาดรุนแรงของโควิดมีมุมมองแนวโน้มเดียวกันว่า
หลังจากนี้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน โดยการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่น่า ชื่นชมคือการที่สมาคมของแต่ละประเทศเป็น
ตัวกลางที่คอยช่วยเหลือสมาชิกในหลายๆ เรื่อง เช่น หากสมาชิกขาดแคลนเจลแอลกอฮอร์ก็ให้
แจ้งที่สมาคมดูว่ามีสมาชิกท่านไหนที่มีสินค้าอยู่บ้างเป็นต้น
4.2 สรุปการหารือร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมือ่ วันศุกร์ที่ 5 มิถนุ ายน 2563
(โดย คุณเกศมณี)
- คุณเกศมณี กล่าวในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
อธิบดีกรมเจรจาฯ และเปิดประเด็นไว้คร่าวๆ จึงทำให้ท่านอธิบดีสนใจต้องการหารือ เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงตั้งกลุ่มตัวแทนเข้าหารือเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นำโดย คุณเกศมณี
คุ ณ จิ ต ตพั น ธ์ คุ ณ ชนะชั ย และคุ ณ ศิ ว าพร ซึ ่ ง เป็ น ไปได้ ด ้ ว ยดี เ พราะบุ ค คลากรของเรามี
ความสามารถและตอบคำถามจากทางกรมเจฯ ได้
- คุณศิวาพร กล่าวรายงานในที่ประชุมเรื่องทางกรมเจรจาฯ มีจุดประสงค์ในการหารือ 2 เรื่อง คือ
1. ต้องการรับฟังเรื่องอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ ว่าเรามีปัญหา
อะไรบ้าง จึงได้แจ้งเรื่อง Specific requirements ซึ่งตรงกับทาง อย. ไปนำเสนอในเรื่องที่
อย. ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทาง ผอ. การค้ากลุ่มอาเซียนได้รับเรื่องไว้แล้ว ทางสมาคมจะ
ติดตามเรื่องต่อไป
2. ต้องการให้ทางสมาคมฯ เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ที่สนใจทำการค้าด้านผิวพรรณ (Skin care
product) ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมากในประเทศอินเดีย และอยากทำงานร่วมกัน
กับสมาคมฯ ในด้านอื่นด้วย
4.3 ประเด็นความคิดเห็นเกีย่ วกับร่างกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับค่าใช้จ่าย (โดย คุณมุกดา)
- คุณมุกดา กล่าวสรุปในที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ที่เราได้เสนอทาง อย. ไป ผลการตอบรับมีดังนี้
1. เรื่องของการปรับระดับค่าตรวจประเมิณ GMP จากเดิมคือ 1-50 คน อัตราการตรวจอยู่ที่
45,000 บาท ทาง อย. พิจารณาแล้วเห็นด้วยตามที่ขอให้ เพิ่มขนาดการตรวจเป็น 1-25 คน
และคงอัตราตรวจอยู่ที่ 30,000 บาท

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
2. เรื่องการขอการตรวจประเมิณสถานที่ ในการต่ออายุ ทาง อย. พิจารณาตามที่ขอในเรทอัตรา
การตรวจ 1-25 คน 26,000 บาท, 26-50 คน 38,000 บาท
และจะนำผลการพิจารณานี้เข้าที่ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป – วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อ งประชุม 1010 ชั้น 10
สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ
โดยวิธี VDO Conference Microsoft TEAM

