สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร. ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
5. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
6. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
7. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
8. ดร. จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
9. ดร. สุษิรา
สุดกรยุทธ์
10. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
11. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
12. ภญ.ดร. นีรนารถ
จิณะไชย
13. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน
14. คุณเทพนิมิต
ทองจันทร์
15. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
16. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
2. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
5. Mr. Peter
William
6. คุณพงศ์ประพันธ์
สุสัณฐิตพงษ์
7. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
8. ดร. ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. คุณอนันต์
เหลืองสถิตกุล
10. คุณมุกดา
โจวตระกูล
11. คุณภูสิฏฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
12. คุณรักษณาลี
กังวาลวัฒนศิริ

แทน

คุณมาลี

หาญสุโพธิพันธ์
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13. คุณจิตตพันธ์
14. คุณยลธิดา
15. คุณณัฏฐ์ชร
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณชวลิต
2. คุณสมหมาย
3. คุณวรนุช
4. คุณภัทรวรรณ
5. คุณกษิตรา

หงส์สิริ
พาณิชปรีชา
ปุณมนัสโภควิชญ์

กาจกำจรเดช
เหลืองอร่าม
เต็มตระกูล
มีสูงเนิน
แก้วศรี

บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
คุณเกศมณีแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากประธานได้รับหน้าที่เป็นเลขาฯ ในกลุ่มสาย
งานอุตสาหกรรมซึ่งมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนพร้อมกัน จึงขอเสนอในที่ประชุมให้มีการหารือ
เรื่องวันประชุมของสมาคมและกลุ่มฯ เครื่องสำอางใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- คุณภูวดลกล่าวสรุปในที่ประชุม
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มติที่ประชุม – รับรองรายงาน
3.2 ความคืบหน้า เรือ่ ง การเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 โดย ทีมเลขา
- คุณมณีรัตน์กล่าวสรุปในที่ประชุมถึงข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกทั้งหมด
จำนวน 178 ราย ชำระเข้ามาแล้ว 118 ราย เป็นจำนวนเงิน 406,500บาท ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกจำนวน 3
ราย แจ้งว่าเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 10 ปี จำนวน 3 ราย ค้างชำระจำนวน 56 ราย
- เนื่องภายในเดือนธันวาคม เราต้องส่งใบแจ้งยอดค่าสมาชิกปี 2564 ดังนั้นที่ประชุมจึงให้มีการส่งใบ
แจ้งยอดสำหรับสมาชิกที่ยังค้างชำระปี 2563 ด้วย เพื่อให้สมาชิกได้ชำระเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
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3.3 พิจารณาสมาชิกใหม่ 2 บริษทั
1) บริษัท แกรนด์ดราก้อน จำกัด โดย นางสาวณภาภัช ศรีวิเชียร ตำแหน่ง นักวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ยี่ห้อ แกรนด์ดราก้อน แอลกอฮอล์ ซานิไทซ์เซอร์ แฮนด์ เจล ตามใบ
รับจดแจ้งเลขที่ : 13-1-6300021956
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135563008460 ทีอ่ ยู่ 10/13 c9 หมู่ 6
ซอย คลองสี่ 29 ถนน คลองสี่ ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ
0815985800
- มี Facebook แนะนำสินค้า แต่ไม่มีเวปไซต์
มติที่ประชุม - รับรองการเป็นสมาชิก
2) บริษัท สวัสดี กรุป๊ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย Mr. Wu Huachun ตำแหน่ง Managing
Director
- ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ยี่ห้อ ทีเอสไอ เบิร์ดเนส มอยเจอร์ไรซิ่ง แอนด์ ไฮเดรชั่น เฟเชียล
มาส์ก ตามใบรับจดแจ้งเลขที่ : 10-1-6200028573
- ไม่ได้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แต่แสดงใบประกาศ GMP เลขที่ 1-504-17-20-0059 ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่อยู่ เลขที่ 513 หมู่ 8 ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอ เมือง
สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
- ไม่มีเวปไซต์
มติที่ประชุม - ให้ติดตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการ
3.4 พิจารณาต่ออายุสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2564
- สภาหอการค้าฯ ได้ส่งใบแจ้งต่ออายุสมาชิกหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2564 จึงอยากขอการ
อนุมัติจ่ายค่าสมาชิกจากที่ประชุม
- ในที่ประชุมอยากทราบว่าการเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สิทธิประโยชน์อย่างไร
บ้าง เพื่อนำมาพิจารณาต่อไป
3.5 สวัสดีปใี หม่ 2564
- คุณศิวาพรกล่าวหารือในที่ประชุมเรื่องการเข้าสวัสดีปีใหม่นี้จะยังคงมีอยู่หรือไม่ หากมีจะออก
หนังสือขอรับความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกและจะทำการนัดหมายขอเข้าพบตามรายการของปีที่แล้ว
คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิตร กรมศุลกากร ฯลฯ จึงขอ
ความเห็นในที่ประชุม
- ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสวัสดีปีใหม่ตามเดิม ให้ทำการส่งจดหมายให้แกสมาชิกทุกบริษัท และ
ยืนยันตารางเดินในการนัดหมายเข้าพบ
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3.6 การจัดงานเลีย้ งปีใหม่คณะกรรมการสมาคมฯ
- คุณเกศมณีกล่าวในที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมทำงานที่ผ่านมาได้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม จึงอยากขอขอบคุณทุกท่านโดยการจัดทานเลี้ยงอาหารสำหรับคณะกรรมการ ขอให้
ช่วยกันหาวันเวลาและสถานที่
- ที่ประชุมปรึกษากันได้ข้อสรุปว่า จะจัดขึ้นในวันเดียวกันกับวันประชุมคณะกรรมการเดือนธันวาคม
คือวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ร้านจันทร์เพ็ญ เลขที่ 1030 ซอยงามดูพลี แขวง/เขตทุ่ง
มหาเมฆ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
11.00-12.30 ประชุมวาระประจำเดือนธันวาคมของสภาและสมาคม
12.30-14.30 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมสังสรรค์ร้องคาราโอเกะ
14.30-15.00 กิจกรรมแจกประกาศนียบัตร
3.7 การจัดงานเสวนา “CEO Talk”
- คุณเกศมณี กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการจัด CEO Talk คือ 1. เพื่อสะท้อนภาพ
เศรษฐกิจ การค้าขายปัจจุบันในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ให้ผู้ประกอบการทั่วไปรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นการแชร์ประสบการณ์จาก CEO ของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ 2. ต้องการให้ภาครัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับฟัง รับทราบปัญหาที่ยังเกิดขึ้นจากระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรค
ในการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อให้สังคมทั่วไปรู้จักอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของเรามากขึ้น ซึ่งสมควรจัดใน
กลุ่มของคลัสเตอร์เพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อกลุ่มอื่นๆ จะสามารถร่วมด้วยได้
- ในที่ประชุมขอให้มีการประชุมกันในทีมงานก่อนเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้มากขึ้น
และจะสามารถจัดรูปแบบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
4.1 ภ.ง.ด. 55 ภาษีเงินได้สมาคม (โดย ทีมเลขา)
- คุณสุษิรา กล่าวในที่ประชุมถึงวิธีการคำนวณภาษีจะคิดจากรายได้เท่านั้น โดยเงินบริจาคจะไม่นับ
รวมอยู่ด้วย ดังนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของสมาคม จะคำนวณจากยอดรายได้ จากตารางเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา
สมาคมมีรายได้เกือบ 1.8 ล้าน ดังนั้นทางเลขา/บัญชีมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30
วันนับแต่วันที่มีมูลค่าของฐาน ภาษี(รายรับ) เกินกว่า1.8 ล้านบาทต่อปี ถ้าเกินเวลาจะถูกปรับ
ปี 2562
2561
2560
2559
2558
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4.2 Cosmetic Refilling (โดย คุณสุษริ า)
- คุณสุษิรา กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมนี้ว่าเป็นการระดมความคิดเกี่ยวกับการ Refill ซึง่
ในขณะนี้มี 3 รูปแบบ คือ 1. Auto machine 2. Public Manual 3. Mobile index แต่ประเด็นปัญหาหลัก
อยู่ที่การนิยามของคำว่าการผลิตจะรวมการบรรจุด้วย เพราะฉะนั้น Refill จึงอยู่ในการผลิต ซึง่ จะต้องมีการจด
แจ้ง การตรวจสถานที่ จึงได้เสนอให้ อย. ปรึกษากับทางนิติกรในด้านการตีความกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต
เพื่อให้สามารถแบ่งขายได้ อย. จะเอาเข้าในที่ประชุมวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
- วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ร้านจันทร์เพ็ญ เลขที่ 1030 ซอยงามดูพลี
แขวง/เขตทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพฯ

