สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 6/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
7. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
10. คุณอรรณพ
อารัญญิก
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
13. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
14. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
15. คุณมุกดา
โจวตระกูล
16. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
17. คุณสุรพี ร
สถิตยานุรกั ษ์
18. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
19. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
รายชือ่ กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
2. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
4. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
5. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
6. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
7. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณแคทรียา
ศรเกตุ

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณมาลี

หาญสุโพธิพนั ธ์

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
3. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
4. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร
ระเบียบวาระที่ 1

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ

คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงกําหนดการจัดงาน Cosmex ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 31 ตุลาคม
- 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค บางนา โดยทางสมาคมฯได้พน้ื ทีใ่ นการจัดแสดงจํานวน 2 บูธ
คุณเกศมณีได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงกําหนดการจัดงาน CONNECT WITH CHINA’S BEAUTY
MARKET ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันจันทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ทัง้ นี้ขอความร่วมมือจากการกรรมทุกท่านให้ชว่ ยเข้าร่วมทัง้ สองงานด้วย
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 12
กันยายน 2560
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
พิ จารณาสมาชิ กใหม่
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 9 บริ ษทั
1) คุณนิโคไล กอแก้ว
บจก. ความชืน้ วิทยา ประยุกต์
67/21 ซอย 7 ถนนเนตรดี ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี
โทร : 0959048482 อีเมล์ : haco@hygrology.asia
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าว:งาน Beyond Beauty)
2) คุณปพรกนก แซ่องั ้
บจก. ไทยมัลติพลาย
988/32-33 อาคาร กรินิชรามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
โทร : 0969233945 อีเมล์ : papornkanok.s@gmail.com
ธุร กิจหลัก : ผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
3) คุณฐานิกา บุญวัฒนาภรณ์
บจก. เจ.วัน คอสเมติก
11, 12 , 13 ซอยเพชรเกษม 20 แยก 9-3 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
โทร : 024577585 อีเมล์ : Thanika_b@yahoo.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก คุณรวิสตุ ไกรรวี)
4) คุณปณัฐน์ชยพร กิตเิ กษมวรกุล
บจก. มันดี
255/331 ซอยพิบลู อุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทร : 0632789957 อีเมล์ : Mondee2008@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูจ้ ดั จําหน่ ายเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก เพจสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย)
5) คุณปะราลี ชวกรไชย์
บจก. ปราณเชิญ
12/646 หมู4่ ถนนรังสิต–นครนายก ตําบลบึงยีโ่ ถ่ อําเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี
โทร : 0639674619 อีเมล์ : Paralees@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ , ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
6.) คุณวรพล รัตนชื่น
บจก. สยามไบโอไซเอนท์
99 หมู่ 4 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอลางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี 11140
โทร : 024497950 อีเมล์ : woraphol@siambioscience.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
7.) คุณปวิตรา มโนวัฒน์
บจก. เบบี้ ออแกนิค
6 ซอยติวานนท์27 แยก 4/1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุร ี
โทร : 0626465695 อีเมล์ : mommyandmeoragamic@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : จัดจําหน่ ายค้าปลีกและค่าส่ง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
8.) คุณธราดล เปี่ ยมพงศ์สานต์
บจก. คอสมินา
22/3 หมู1่ แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 024330095 อีเมล์ : hr@cosmina.co.th
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากคุณมุกดา โจวตระกูล)
9.) คุณวันวิสาข์ บัวทอง
บจก. เวก้า เนเจอรัล
558 หมู5่ ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : 027037011 อีเมล์ : wamwisa.veganatural@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากคุณมุกดา โจวตระกูล)
มติทป่ี ระชุม

รับรองการเป็ นสมาชิกของ บจก.เจ.วัน คอสเมติก, บจก.ปราณเชิญ, บจก.คอสมินา
และบจก.เวก้า เนเจอรัล ส่วนที่เหลืออีก 5 บริษทั กรรมการมีความเห็นให้ขอ
หนังสือรับรองบริษทั เพิม่ เติม แล้วนําเข้ามาพิจารณาอีกครัง้ ในการประชุมครัง้ หน้า

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมแนวทางการกําหนดวันหมดอายุบนฉลากเครือ่ งสําอาง
เมื่อวันจันทร์ท่ ี 18 กันยายน 2560 โดยฝ่ ายวิ ชาการ
ฝ่ ายวิชาการ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมแลกเปลีย่ นทาง
วิชาการเรือ่ ง การกําหนดวันหมดอายุของเครือ่ งสําอางตามกฎหมาย ในวันจันทร์ท่ี 18 กันยายน
2560 ทีผ่ า่ นมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย
ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณอภินนั ท์ และคุณพงษ์ประพันธ์ ทัง้ นี้ได้มกี ารรวบรวมความ
คิดเห็นและขอนํ าเสนอข้อคิดเห็นเบือ้ งต้นไปยังคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยทางสมาคมฯ ได้เสนอให้ยดึ หลักการของประกาศเรือ่ งฉลากเครือ่ งสําอางทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั
กล่าวคือ ระบุวนั หมดอายุในกรณีทส่ี นิ ค้ามีอายุผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 30 เดือนเท่านัน้ แต่หากมีอายุ
น้อยกว่าให้ระบุกลุ่มเครือ่ งสําอางทีจ่ าํ เป็ นต้องมีการระบุหลักเกณฑ์ในการกําหนดอายุเพิม่ เติมที่
บัญชีแนบท้ายประกาศ
4.2

สรุปการประชุมในแต่ละแขนง ของคณะทํางานปฏิ รปู กฎหมาย (8 ด้าน)
โดยคุณภูวดล
คุณภูวดล ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (8 ด้าน) ด้านการค้าระหว่ างประเทศ ได้พูดถึงปั ญหาการขึ้นภาษีสรรพสามิต ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้ํ าหอมและหัวนํ้ ามันหอม สืบเนื่องจากกฎกระทรวง กําหนดพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ที่ออกตาม พรบ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประกาศลงราชกิจจานุ เบกษา ในวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2560 ที่มกี ารกําหนดภาษีสรรพสามิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํ าหอมและหัวนํ้ าหอม
เพิ่มขึน้ เป็ นที่ 8% จากราคาขายปลีก ทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็ นวงกว้าง ทาง

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทยได้มกี ารทําหนังสือขอความอนุ เคราะห์จากกรมสรรพสามิตให้ลด
อัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์น้ํ าหอมและหัวนํ้ ามันหอมจากปั จจุบนั ที่อตั ราร้อยละ 8
จากราคาขายปลีก เหลืออัตราร้อยละ 0 จากราคาขายปลีก ซึ่งจะส่งผลดีในภาพรวมต่อทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน และช่วย เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผผู้ ลิตนํ้าหอม
สรุปการรับสมัครอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรือ่ ง ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์
เครื่องสําอาง (Safety Assessment) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิ กายน 2560
ณ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล โดยฝ่ ายสมาชิ กสัมพันธ์ โดยคุณฐิ ติและคุณมุกดา
คุ ณ มุ ก ดา ได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบถึง สรุป การคั ดเลือ กผู้เ ข้า ร่ว มสมัค รอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง (Safety Assessment) ระหว่างวันที่
6-9 พฤศจิกายน 2560 ว่าได้ทําการคัดเลือกสมาชิกทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการภาคบรรยายจํานวน 120
ท่าน และ ภาคปฏิบตั ิ 60 ท่าน ทัง้ นี้ได้แจ้งรายละเอียดกําหนดการต่างๆให้กบั สมาชิกได้ทราบแล้ว

4.3

ระเบียบวาระที่ 5
เพื่อพิ จารณา
5.1 การเบิ กงบขอซื้อรถเข็นสําหรับขนย้ายสิ่ งของ โดยฝ่ ายเลขา
ฝ่ ายเลขา ได้เสนอขออนุ มตั ิซ้อื รถเข็นสําหรับขนย้ายสิง่ ของ เพื่อนํ าไปใช้ขนย้ายสิง่ ของ
สําหรับการไปจัดกิจกรรมต่างๆนอกสถานทีข่ องทางสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม

อนุ มตั ใิ ห้ซอ้ื รถเข็นสําหรับขนย้ายสิง่ ของ

5.2 การประชุมวิ ชาการเพื่อหารายได้ของทางสมาคมฯที่จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคมโดย
ฝ่ ายหารายได้ โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ของสมาคมฯ
โดยจัดทําวารสารสมาคมฯเพื่อนํ าไปแจกในงาน Cosmex และ งาน CONNECT WITH CHINA’S
BEAUTY MARKET ซึง่ การทําวารสารหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กําไร 170,000 บาท และในส่วน
ของกิจ กรรมสั มมนาที่จ ะจัด ในเดือ นธั นวาคมอาจจะมี การจัด สั มมนาร่ว มกับ ทางตัว แทนของ
Alibaba ในประเทศไทย
มติทป่ี ระชุม

รับทราบและให้ดาํ เนินการต่อไป

การสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง โดยฝ่ ายเลขา
ฝ่ ายเลขา ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบถึงการส่งรายชื่อกรรมการเข้าคัด เลือกกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการเครื่องสําอาง ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รอ้ งขอมา
นัน้ ทางสมาคมได้ขอให้ทป่ี ระชุมรับรองการเสนอรายชือ่ กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้
1.) ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ กรรมการหลัก
2.) คุณสายใจ
พรหมเดเวช เป็ นกรรมการรอง

5.3

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
มติทป่ี ระชุม

รับรองการส่งชือ่ ทัง้ สองท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง
ในนามของสมาคมฯ

5.4 การมอบหมายแต่งตัง้ ผูเ้ ข้ารวมประชุม และการแต่งตัง้ ที่ท่ีปรึกษาสมาคมเพิ่ มเติ ม
คุณเกศมณีได้ขอความคิดเห็นของกรรมการสมาคมฯ เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านหรือการเข้า
ประชุมต่างๆ ของผู้ท่ปี ระธานได้มอบหมายให้ทํางานในนามของสมาคมว่าควรมีการดําเนินการ
จัดการอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
มติทป่ี ระชุม ให้คุณเกศมณีมสี ทิ ธิ ์ในการเลือกผูแ้ ทนในการเข้าร่วมประชุมต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ทางสมาคมฯ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามความเหมาะสมในแต่ละหัวข้อของงานประชุม
นอกจากนี้คุณ เกศมณีไ ด้ขอความคิด เห็นในที่ประชุ ม เกี่ยวกับการแต่ ง ตัง้ ผู้ช่ว ยงานใน
สมาคมเพิม่ เติม ทัง้ นี้ได้แก่ การแต่งตัง้ คุณกานต์ ดาวมณี เป็ นที่ปรึกษาสมาคมฯ ฝ่ ายกฎหมาย
และ แต่งตัง้ คุณสุรยี พ์ ร สถิตยานุรกั ษ์ เป็ นผูช้ ่วยเลขาสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม

รับรองการแต่งตัง้

ระเบียบวาระที่ 6
5.1

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันศุกร์ท่ี 10 พฤศจิ กายน 2560 ณ ห้อง GS1-2
สภาอุตสาหกรรมฯศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

