รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยครั ง้ ที่ 3 /2559
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องGS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม
1 คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานที่ประชุม
2. ดร.ปรี ชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณวิม ลศิริ
ปั ญจธนศักดิ์
5. คุณฐิ ติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณชนะชัย
วรรณประเสริ ฐ
7. คุณมุกดา
โจวตระกูล
8. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
9. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
10. ดร.ธนกร
เวียงศรี พนาวัลย์
11. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กลุ แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
12. คุณกฤษณ์
แจ้ งจรัส
13. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์
14. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
15. คุณแคทรี ยา
ศรเกตุ
กรรมการที่ไม่เข้ าร่ วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณอรรณพ
อารัญญิก
2. คุณสุณี
โอสถารยกุล
3. คุณนิรมล
บุญสําเร็ จ
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริ ญศิริ
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริ ญ
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณภูสิฎฐ์
ศรี โรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรัศมี

สมาชิกและผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต.
2. คุณวรนุช
เติมตระกูล
3. คุณวรรณวิกา
ภาคธูป
4. คุณรุ่งฤดี
กุลจิตติเพชร
5. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการ “ทีเอ็มบี สัญจร
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ทําโครงการ “ทีเอ็มบี สัญจร” ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ สามารถ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจที่ครอบคลุมการค้ าในประเทศและต่างประเทศ อันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การนําไปปรับใช้ กบั ธุรกิจได้ จึงได้ นําเสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ
มติที่ประชุม รับทราบและให้ TMB นําเสนอรายละเอียดการจัดงานเพื่อดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีท่ ี 9 มิถุนายน พ.ศ.
2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่ าย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2559

สมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
ประจําเดือน พฤษภาคม 2559

พฤษภาคม

รายได้ ค่าบํารุ งกลุ่มฯปี 2559
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

18,300.00
203,500.00
221,800.00

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 พฤษภาคม
2559

144,900.00
203,500.00
378,400.00

17,000.00
152,491.00

77,000.00

3,375.00

18,745.77

182,203.00

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์

224.00

7,011.46

ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

1,421.50
6,760.70

4,972.68

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 มิถุนายน 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

32,292.30
(213,564.50)
8,235.50

6,760.70
214,938.34
(511,631.95)
(133,231.95)
(133,231.95)

3.1

สมาชิ กสมัครใหม่ 3 บริษทั
1.
ร้าน House of Soap Thailand
คุณพชรมน วงษ์ศรี
601/30-31 ถ.เพชรเกษม 65/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 092-6989958
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
กรรมการทีแ่ นะนํ า : คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส
2.
บริษทั อายตานิค อีทซี ี จํากัด
คุณทัตพร ทรงศรี
525 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุร ี จ.ราชบุร ี
โทร. 085-1956217
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
ได้รบั ข่าวสารจากเพือ่ นทีเ่ ป็ นสมาชิกสมาคมฯ
3.
คุณศิวากร รัตนภากร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 087-7737917
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
ได้รบั ข่าวสารจาก Facebook
มติที่ประชุม รับรองทัง้ 3 บริ ษทั

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 แผนการเงิ นครึง่ ปี หลัง โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ได้ รายงานให้ ทราบว่าประมาณการรายรับ ปี 2559 ประมาณ 950,000 บาท โดยมีคา่ สมาชิก
ประมาณ 420,000 บาท จากการจัดกิจกรรมประมาณ 500,000 บาท ค่าบริจาค 30,000 บาท และประมาณการ
รายจ่าย ปี 2559 ประมาณ 910,000 บาท ซึง่ ได้ ขอความคิดเห็นในที่ประชุมในการลดภาระค่าใช้ จา่ ย ด้ วยการขอการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในการจัดกระเช้ า-ของขวัญจากสมาชิก
เรื่ องแผนการดําเนินงาน เพื่อจัดหารายได้ (Action plan & Next step) ขณะนี ้ได้ รวบรวมหัวข้ อเพื่อจัดทํา
วารสาร ฉบับที่ 1/2559 ซึง่ จะแล้ วเสร็ จภายในสิ ้นเดือนกรกฎาคม เพื่อตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม โดยหัวข้ อที่มีเพิ่มเติมจะ
ใช้ จดั พิมพ์วารสารฉบับที่ 2 ต่อไป
ร่างหัวข้ อสัมมนาระบบคุณภาพเพื่อจัดอบรม GMP 10 modules และขอความเห็นกรรมการและสมาชิกในการ
จัดงานสัมมนานอกสถานที่
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมตั เิ รื่ องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในการจัดกระเช้ า-ของขวัญจากสมาชิก

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการประชุมการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการบริ การภาครัฐ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จไทย
โดยคุณวิ มลศิ ริ
คุณวิมลศิรไิ ด้รายงานให้ทราบว่ามีคณ
ุ อรรณพเป็ นผูเ้ ข้าประชุม โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่ วยงานภาครัฐเข้า
มาพูดเกีย่ วกับปั ญหาต่างๆโดยสรุปเนื่องจากคุณอรรณพไม่ได้เข้าประชุมสมาคมในครัง้ นี้ จึงไม่สามารถรายงานได้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 สรุปการสัมมนาเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับระบบ ASSIST ของอาเซียน โดยคุณวิ มลศิ ริ
คุณวิมลศิรไิ ด้รายงานให้ทราบว่า EUเปิ ดตัวระบบ ASEAN Solutions and Settlements for Investments,
Services and Trade (ASSIST) ซึง่ เป็ นระบบทีเ่ ปิ ดให้ธุรกิจทีต่ งั ้ อยูใ่ นอาเซียนสามารถสอบถามปั ญหาเกี่ยวกับ
การค้าสินค้า บริการ และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTMs) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.3 สรุปการเข้ าร่ว มประชุ มกับคณะกรรมาธิ การวิ ส ามัญศึ กษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ ริโภค สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ โดยคุณวิ มลศิ ริ
คุณวิมลศิรไิ ด้รายงานให้ทราบว่าคณะกรรมการชุดนี้ กําลังแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่ง
สนช.ได้ถามว่ากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค แต่ละธุรกิจมีปัญหา หรือประเด็นอะไรเสนอหรือไม่ โดยสนช.ได้ดูกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโ ภคเป็ นหลัก ซึ่ง ทางสมาคมฯได้แ จ้ง ว่ามีปัญ หาเรื่อ งการโฆษณาสินค้า ทําให้เ ป็ นอุ ปสรรคในการ
โฆษณาสินค้า และมีการสอบถามกลับมาว่าทางสมาคมฯได้มกี ารการันตีสนิ ค้าหรือไม่ อย่างไร เช่น การประกัน
คุณภาพสินค้า หรือมีมาตรการอย่างไร
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.4 สรุปการประชุมหารือกฎถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า (ROOs) ในประเด็นบัญชี กฎเฉพาะรายสิ นค้า (Product
Specific Rules : PSR) ภายใต้ กรอบอาเซี ยน-จีน (ASEAN-China FTA) เพื่อกําหนด/ทบทวน ท่าทีรายการ
สิ นค้า PSR ของฝ่ ายไทย โดยคุณจิ ตตพันธ์
คุณจิตตพันธ์ได้รายงานให้ทราบว่าเป็ นการได้แหล่งกําเนิดระหว่างไทย-จีน ของเครื่องสําอาง เมื่อทํา FTA
ระหว่างกัน ไทย-จีน จะมีเอกสารสําคัญ คือ ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าเพื่อใช้ในการหัก ลดภาษีนําเข้า ซึ่งเดิม
จะต้องใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ในการลดภาษีต่อเครื่องสําอาง ซึง่ ทางคุณจิตตพันธ์ได้เสนอขอเพิม่
กฎ โดยอิงจากกฎการเปลี่ยนแปลงพิกดั สินค้า ซึ่งคาดว่าปั จจุบนั จะสามารถใช้ไ ด้ 2 แบบคือ จะต้องใช้วตั ถุ ด ิบ

ภายในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ในการลดภาษีต่อเครื่องสําอาง หรือใช้วธิ กี ารเปลีย่ นพิกดั จากวัตถุดบิ ต่างๆเป็ นพิกดั
เครือ่ งสําอาง
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.5 สรุปการประชุมทีมวิ ชาการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยดร.ธนกร
ดร.ธนกรได้รายงานให้ทราบดังนี้
1. มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
เรื่องสารห้ามใช้ ดร.สุษิรา Unilever เป็ นหัวหน้ ากลุม่ เรื่องสี คุณมณีรตั น์ Shiseido เป็ นหัวหน้ ากลุ่ม
เรือ่ งสารกันแดด คุณรสสุคนธ์ L’Oreal เป็ นหัวหน้ากลุ่ม เรื่องสารกันเสีย ดร.ธนกร Kao เป็ นหัวหน้ากลุม่ เรือ่ งฉลาก
คุณชัญญาพัชร์ BDF และคุณสมบัติ ILC เป็ นหัวหน้ากลุม่ เรื่อง export requirement คุณศิวาพร P&G เป็ นหัวหน้า
กลุ่มเรือ่ งสาร restricted คุณชนะชัย CP และคุณสายใจ J&J เป็ นหัวหน้ากลุ่ม โดยมีกําหนดส่ง comment ให้หวั หน้า
กลุม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
2. Microbeads – ACA statement ดร.ปรีชากร
- อุตสาหกรรมเครื่องสําอางอาเซียนขอเป็ น voluntary phase-out ของ Plastic microbeads ใน rinse-off
personal care products ซึง่ สมาคมฯเห็นด้วยกับ position ตาม ACA statement นี้
- ต่อไปคงต้องดูเรื่อง definition ของ plastic microbeads จะเป็ นอย่างไรใน next generation โดยที่ EU
regulation กําลังศึกษาข้อกําหนดนี้
- คุณชนะชัยจะช่วย post position บน TCMA website
3. การประชาพิจารณ์ต่อร่างประกาศคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขใน
การดําเนินการเกีย่ วกับบริการ ทีอ่ าจเป็ นอันตรายแก่ผบู้ ริโภค และร่างประกาศคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเรื่อง
หลั กเกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขในการดํ า เนิ น การเกี่ยวกับ สิน ค้าที่อ าจเป็ น อั นตรายแก่ ผู้บ ริ โภค เมื่อ วั นที่ 22
มิถุนายน 2559 โดยสรุป
- สคบ.ได้ทําประชาพิจารณ์ต่อร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อ งสินค้า และ
บริการ
- ที่ประชุมยืนยันว่าถ้าสินค้าใดมีกฎหมายเฉพาะเรื่องอยู่แล้วให้ข้ึนอยู่กบั กฎหมายเฉพาะฉบับนัน้ ๆ เช่น
เครือ่ งสําอางให้ปฏิบตั ติ ามพรบ.เครือ่ งสําอาง 2558 ฉะนัน้ ไม่น่ามี impact เพิม่ เติมต่อผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอาง
- ทางสมาคมทําหนังสือถึงสคบ.เรือ่ งนี้ ว่าทางสมาคมฯเห็นชอบด้วยตามที่สคบ.ได้ร่างประกาศเพื่อจัดการ
กับสินค้าทีอ่ าจเป็ นอันตรายนี้ ทัง้ นี้ สําหรับผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางมีขอ้ กําหนดกฎหมายทีค่ วบคุมเกี่ยวกับสินค้าทีไ่ ม่
ปลอดภัยอยูแ่ ล้วภายใต้พรบ.เครือ่ งสําอาง พศ. 2558 (คุณชนะชัย เป็ นผูช้ ่วยร่างจดหมายถึงสคบ.)
4. เรือ่ งการให้จดแจ้งของ duty free products ปั ญหาผูน้ ํ าเข้าต่างประเทศขอว่าถ้าสินค้าเดียวกันทีจ่ ดแจ้งใน
ประเทศไทยแล้วควรสามารถใช้การจดแจ้งร่วมได้ แต่อย.ให้จดแจ้ง by importer อีกต่างหาก ทัง้ นี้อย.และกรม

ศุลกากรควรออก กฎระเบียบและให้ระยะเวลาปฏิบตั ติ ามได้อย่างเหมะสม ช่วยส่งเสริม free flows of goods ใน
อาเซียน ให้มเี พือ่ ความชัดเจนต่อผูป้ ระกอบการ และมีการรับฟั งความคิดเห็นของ stake holders ต่างๆด้วย
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.6 สรุปการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจําปี 2559 โดยคุณกฤษณ์
คุณกฤษณ์ได้รายงานให้ทราบว่าเรื่องการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจําปี 2559 ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มกี ารมาตรวจทีส่ มาคมฯ ซึง่ ทางสมาคมฯได้มกี ารส่งเอกสารเพิม่ เติม
เรียบร้อยแล้ว
และคุณกฤษณ์ ได้รายงานเพิม่ เติมในเรื่อง GMP การสํารวจความคิดเห็นยังต้องการเพิม่ เติมอีก โดยแบบ
สํารวจเบือ้ งต้นตอบว่าไม่เห็นด้วย 53.1 เปอร์เซ็นต์ เหตุผลส่วนใหญ่คอื ไม่พร้อมเรื่องเงินลงทุน แต่ยงั คงต้องรอผล
สํารวจต่อไป
VDO งาน Cosmetic Formulation II surfactant สามารถขอได้ทส่ี มาคมฯ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 งานพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ป
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ป ประจําปี งบประมาณ 2559
ประธานได้ แจ้ งให้ ทราบว่ามีการรับสมัครสมาชิกฟรี 1 ปี กับบุคคลที่สนใจในงาน รวมถึงกลุม่ Biz club และให้
ทําแบบสํารวจ GMP และพรบ.เครื่ องสําอางให้ กบั สมาคม โดยได้ สิทธิในงานสัมมนาของสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
6.2 สัมมนามาตรการช่วยเหลือของรัฐจากผลกระทบการเปิ ดเสรีทางการค้า โดยคุณอภิ นันท์
คุ ณ อภินันท์ไ ด้ร ายงานให้ท ราบว่า กรมการค้าต่ า งประเทศ กํ าหนดจัด สัม มนาภายใต้ห วั ข้อ “มาตรการ
ช่วยเหลือของรัฐกับผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้า” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเผยแพร่การยื่นเสนอ
โครงการขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี
ทางการค้าแก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการและกลุ่มเกษตรกร ซึง่ ทางสมาคมฯสามารถขอเงินสนับสนุ น โดยการเขียนโครงการ
เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
6.3 ประชุมเสวนา หัวข้อ วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริ มสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิ จไทยได้อย่างไร
คุณแคทรียาได้รายงานในทีป่ ระชุมให้ทราบว่า TCELS หารือความร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องภายใต้
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็ น

หน่ วยงานให้บริการทดสอบทางพิษวิทยา และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เป็ นหน่ วยงานให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ได้พจิ ารณาถึงการใช้วธิ ที ดสอบมาตรฐานสากล และมีการใช้
วิธที างเลือก (alternative tests) และความร่วมมือครัง้ นี้เป็ นจุดเริม่ ต้นในการผลักดันและสร้างความตระหนักในเรื่อง
การทดสอบความปลอดภัยต่อความเป็ นพิษต่อผิวหนังโดยวิธที างเลือกอื่นทีไ่ ม่ใช้สตั ว์ทดลองให้เกิดในประเทศไทย
นอกจากนัน้ แล้ว ศูนย์นาโนเทคฯ ได้เปิ ดต้นแบบโรงงานผลิตเครื่องสําอางมาตรฐาน GMP และในส่วนของ
วว. ได้มกี ารเปิ ดให้เยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารสําคัญด้าน “หน่ วยวิจยั ชีวภาพด้วยเซลล์ : Cell-Based Research Unit
(CBRU)” ซึ่งเป็ นห้อ งปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นระบบ Clean room ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2
(Biosafety Level 2) ทีม่ ศี กั ยภาพสําหรับรองรับการทดสอบความปลอดภัยของยาและองค์ประกอบของเครื่องสําอาง
ในระดับสากล
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
6.4 การประชุมครั ง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ ี 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้ อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์
การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ผู้บนั ทึกการประชุม

นางวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์
เลขาธิการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

