รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 7 /2559
วันศุกร์ท่ ี 4 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง Boardroom2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ คณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
ประธานทีป่ ระชุม
2. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณอรรณพ
อารัญญิก
5. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมป์ กุล แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
8. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
9. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
12. คุณกฤษณ์
แจ้งจรัส
13. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ แทนคุณสุณี โอสถารยกุล
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
2. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
3. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
6. คุณนิรมล
บุญ สําเร็จ
7. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
10. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
11. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณ จิตติ
อ้างสันติกุล
2. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. คุณเทพนิมติ
ทองจันทร์

บจก.แมรีค่ อมเมอร์เชียลซัพพลาย
สภาอุตสาหกรรม
บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์)

4. คุณสุภรา
5. คุณนงลักษณ์
6. คุณทิพย์วาที
7. ดร.เอกศักดิ ์
8. Amelia
9. คุณสุปรีชา
10. ศศิรดา
11. คุณรุง่ ฤดี
12. คุณกีรนาถ

ปิ่ นจินดา
สถิตกาญจน์
ปุณณภุม
แดงเดช
Liu
เมืองแสน
สุท ธิลกั ษณ์
กุลจิตติเพชร
เดชเดโช

บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
บจก.พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.ไท่เหม่ยลี่
บจก.ไท่เหม่ยลี่
บจก.ไท่เหม่ยลี่
บจก.เคิรซ์ (ประเทศไทย)
บจก.เคิรซ์ (ประเทศไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.ปรีชากร สุว รรณเพ็ญ อุ ป นายกสมาคมฯ ทํ าหน้ าที่ป ระธานในที่ประชุ ม กล่ า วเปิ ด การ
ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ขอเชิ ญชวนร่วมบริ จาคผลิ ตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ทู ี่มาร่วมถวายความเคารพ ณ บริ เวณท้ อง
สนามหลวง
ดร.ปรีชากร แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู ม ิพ ลอดุล ยเดช จะทํ า หนั ง สื อขอเชิ ญชวนสมาชิ กสมาคมผู้ผ ลิ ตเครื่อ งสําอางไทยร่ว มบริจ าค
ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผทู้ ม่ี าร่วมถวายความเคารพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยขอรับบริจาคเป็ นของใช้สว่ นบุคคล ตัวอย่างเช่น แชมพู สบู่ ครีมอาบนํ้ า แป้ ง เจลล้าง
มือ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน นํ้ายาบ้วนปาก อื่นๆ เป็ นจํานวน 200-400 ชิน้ ก่อนวันที1่ 5 ธันวาคมนี้
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
1.2 งานสัมมนาในหัวข้อ "รู้เขา...รูเ้ รา: สิ ทธิ ประโยชน์การค้าระหว่างประเทศจากใช้ FTA"
ดร.ปรีชากร แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาคมฯ เป็ นวิทยากรในงานสัมมนาในหัวข้อ "รูเ้ ขา...รูเ้ รา: สิทธิประโยชน์การค้า
ระหว่างประเทศจากใช้ FTA" ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ส่ ง เสริม ความรู้เ กี่ย วกับ ความตกลงการค้า ระหว่ า งประเทศในปั จ จุ บ ัน แก่
ภาคเอกชนไทยที่ทําการค้าระหว่างประเทศและได้มโี อกาสทําความรู้จกั กับการใช้สทิ ธิประโยชน์ จาก
FTA ให้มากขึน้
มติทป่ี ระชุม
รับทราบและให้คุณจิตติเป็ นตัวแทน
ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที ่ ครัง้ ที่ 6/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
กันยายน
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2559
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 ตุลาคม 2559

มติทป่ี ระชุม

6,300.00
0.00
0.00
20,000.00
26,300.00
17,000.00
0.00
2,685.00
38.00
1,172.25
12,192.70
10,798.30
(43,886.25)
(17,586.25)

หน่วย:บาท
1กันยายน-30 กันยายน 2559
257,400.00
203,500.00
30,000.00
20,000.00
510,900.00
145,000.00
184,553.00
27,540.77
17,018.22
10,142.93
12,192.70
336,730.59
(733,178.21)
(222,278.21)
(222,278.21)

รับทราบ

3.2 สมาชิ กสมัครใหม่ 3 บริษทั
1. บริษทั เคิรซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (เชิญแนะนําตัว)
คุณสุปรีชา เมืองแสน
2869-2869/1 ถนนริมทางรถไฟปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-6717505
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตฟอยส์เพื่อตกแต่งบรรจุภณ
ั ฑ์
รูข้ า่ วสารจาก : เป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
2. บริษทั ไท่เหม่ยลี่ (เชิญแนะนําตัว)
คุณทิพย์วาที ปุณณภุม

192-193 หมู2่ ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 090-9191508
ธุร กิจหลัก : ผูจ้ ดั จําหน่ ายและนําเข้า
3. บริษทั เฮอร์เบิล้ ริช จํากัด
คุณชีวานนท์ แก้วนารี
69/8 ม.8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 089-3946654
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
รูข้ า่ วสารจาก : ดร.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
มติทป่ี ระชุม

รับรองทุกบริษทั

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 ขอยกเลิ กภาษี สรรพสามิตสําหรับนํ้าหอม
คุณจิตติ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่ามูลค่าของการนํ าเข้าสินค้าเครื่องสําอางในปี ท่ผี ่านมา มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อยู่แล้วในขณะที่ยงั ไม่มกี ารลดภาษี และเมื่อมีการลดภาษีจนเป็ น 0 % นัน้ จะยิง่ เพิม่
มูลค่าการนําเข้ามากกว่าเดิม ทําให้ปิดกัน้ โอกาสของผูผ้ ลิตในประเทศ ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อยเป็ น
จํานวนมาก
มติทป่ี ระชุม
จัดทีมเพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไขต่อไป
4.2 การทําจดหมายแจ้งสมาชิ กเรือ่ ง Ethoxydiglycol
ดร.ธนกร รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า Ethoxydiglycol เป็ นสารทีใ่ ช้เป็ นส่วนผสมในเครื่องสําอาง
โดยไม่มขี อ้ กําหนดทัง้ ปริมาณและเงื่อนไขการใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ทีผ่ ่านมา EU ได้
มีการออกกฎหมายใหม่โดยกําหนดปริมาณและเงื่อนไขการใช้ และในวันที่ 15-18 พฤศจิกายนนี้ ที่
ประชุมเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Committee Meeting) จะมีการพิจารณารับข้อกําหนด
ตามประกาศของ EU โดยทางประเทศไทยมี แนวโน้ ม ที่จ ะให้ผู้ป ระกอบการปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดนี้ภายในระยะเวลา1 ปี ทางสมาคมจึงได้ทําหนังสือแจ้งให้กบั สมาชิกเพื่อขอให้ผปู้ ระกอบการ
ทีใ่ ช้สารEthoxydiglycol ตรวจสอบล่วงหน้ าว่าผลิตภัณฑ์ของท่านเป็ นไปตามข้อกําหนดทัง้ ปริมาณและ
เงื่อนไขการใช้ในกฎหมายใหม่หรือไม่เพื่อเตรียมการปรับปรุงสูตรใหม่ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดใน
ประกาศและทันภายในระยะเวลาเตรียมการดังกล่าว
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และออกหนังสือแจ้งสมาชิก
4.3 รับฟังความเห็นร่างบัญชีค่าใช้จ่ายในการพิ จารณาอนุญาตและการบริ การอื่น
คุณ นงลัก ษณ์ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุ มทราบว่ า ขณะนี้ ทางอย.จะมีหลัก เกณฑ์ ว่าจะขอเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบหรือการตรวจ
วิเคราะห์ และค่าบริการอื่นๆ โดยจะยกเว้นสําหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็ นการสนับสนุ นผูป้ ระกอบการ
รายย่อยของประเทศให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ ต่อไป โดยพิจารณาจากตารางบัญชีคา่ ใช้จา่ ย

มติทป่ี ระชุม
เพื่อแจ้งทางอย.

พิจารณาตามตารางบัญชีค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุ ญาตและการบริการอื่น

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะทํางานวิ ชาการเครือ่ งสําอางอาเซียน ครัง้ ที่ 2
ดร.ธนกร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า EU Regulation ได้มพี ูดถึงเกี่ยวกับ Ethoxydiglycol
ตามทีไ่ ด้แจ้งไปแล้ว และเรื่อง Nano materials ซึง่ ทางทีป่ ระชุมเห็นด้วยกับทาง EU และไม่มคี วามเห็น
ไปในทางลบ ส่วนในเรื่อง Definition ได้มกี ารเชิญรศ.ดร.ภญ.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่อง
Nano materials มาให้ความเห็น และในส่วนเรื่อง Ketoconazole ประเทศเวียดนามจะให้ระบุไว้ใน
Annex เรือ่ งสารห้ามใช้ ซึง่ ทางของประเทศไทยได้มกี ารระบุไว้ในประกาศของยาแล้ว จึงไม่ต้องเพิม่ เข้า
ไปใน Annex เรือ่ งสารห้ามใช้ของเครือ่ งสําอาง และเรื่อง Joint Opinion Statement (Talc) ทางอย.ได้รบั
มอบหมายจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้วให้ไปสํารวจขัน้ ตอนของการชีแ้ จง และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสารในแต่ละ
ประเทศอย่างไร ซึ่งทางอย.ได้ช้แี จงว่ามีขนั ้ ตอนในการให้ขอ้ มูล Consumer ขัน้ ตอนในการ Post
Marketing และขัน้ ตอนในการกําหนดประกาศเพิม่ เติมในการใช้งานของสารนัน้ ๆ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 สรุปประชุม ACA conference
ดร.สุษิรา ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ACA conference เป็ นงานที่จดั ร่วมกับ ASEAN
Beauty ในวันที2่ 7-29 เมษายน 2560 ซึง่ ACA conference จะจัด One day conference ในวันที่ 28
เมษายน 2560ทีไ่ บเทค บางนา จะมี4 section ในtopic ใหญ่ของ ACA ซึง่ ตอนนี้กําลังหา sponsers และ
speaker โดยให้สรุปในเดือนธันวาคม เพือ่ มีการออกโบชัวร์โปรโมทต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.3 สรุปประชุมเรือ่ งแผนการจัดทําวารสารสมาคม
คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าเรื่องวารสารสมาคม Artwork ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ กํ า ลัง อยู่ ใ นขัน้ ตอนการขออนุ ญ าตสํ า นั ก ราชเลขาเรื่อ งการนํ า พระบรมฉายาลัก ษณ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มาใช้เป็ นปกวารสาร
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.4 อัพเดทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรมแรงงาน
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบเรือ่ งดังต่อไปนี้
5.4.1 ความคืบหน้ าค่ าจ้างขัน้ ตํ่า แต่ ยงั ไม่มขี ้อสรุป คณะอนุ กรรมการค่ าจ้าง 77 จังหวัด 10
จังหวัด ขอขึน้ ค่าจ้างขอปรับระหว่าง 3 บาท ถึง 6 บาทต่อวัน อัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าใหม่จ ะมีผลบังคับใช้ปี
2560 เป็ นต้นไป หรือตามความเหมาะสม
5.4.2 คุณกรรณิกา บุญมี ผู้แทนกรมการจัดหางาน ได้กล่าวเรื่องการออกกฎหมายลําดับรอง
ตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึง่ มีผลบังคับใช้

ตัง้ แต่ ว ั นที่ 16 สิง หาคม 2559 โดยความคืบ หน้ า ในเรื่อ งนี้ ไ ด้มกี ารพิจ ารณาผ่ า นมติค ณะรัฐ มนตรี
กฤษฎีกา ตอนนี้อยูใ่ นขัน้ ตอนการรับรองร่างจากกระทรวงแรงงาน
5.4.3 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมีการ
จัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้บรรลุ
ข้อตกลงร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ ใี ห้
เกิดขึน้ กับคนทํางานและประชาชนทุกภาคส่วน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้ อง GS1 room2 สภา
อุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์
เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

