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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1013 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีเชิ งสร้างสรรค์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
4. คุณอนันต์
เหลืองสถิตย์กุล
5. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
6. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
7. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
10. Mr.Peter
William
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
13. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
14. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
15. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
16. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
17. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
18. คุณสริตา
ดํารงรัตน์นุวงศ์
19. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
20. คุณยลธิดา
พานิชปรีชา
21. คุณกิตติชยั
สุขประสงค์

แทน ดร. จิระพันธ์ ม่วงเจริญ

แทน ดร.นีรนารถ จิณะไชย

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
2. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. คุณมุกดา
โจวตระกูล
4. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
5. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
7. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
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8. คุณสุพจน์
9. คุณชนิดา

รุง่ เจริญ
อยูเ่ ชือ้

สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณโสชัญญา
โกมลมิศร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย
เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
คุณ ชนะชัย ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ขอขอบคุณกรรมการฯทุกท่านทีม่ าช่วยเหลืองาน
สมาคมฯเสมอมา และขอให้ทกุ ท่านทําหน้าทีใ่ ห้เต็มที่
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2562
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กใหม่ 1 บริ ษทั
คุณสมภพ จรัสสุทธิธรรม
บริษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
384 หมู่ 4 ซอย6 ถนนพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทราปราการ
โทร 02 962 7286 อีเมล์ sompop@megawecare.com
ธุรกิจหลัก ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ผูแ้ นะนํา คุณพรศรี ศิลามณีรตั น์)
มติทป่ี ระชุม – รับรองการเป็ นสมาชิก
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3.2

งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือน มกราคม 2562

มกราคม
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2562
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 กุมภาพันธ์ 2562

30,600.00
0.00
0.00
66,500.00
97,100.00
45,000.00
0.00
1,695.00
5,191.25
866.92
0.00
89,842.32
(142,595.49)
(45,495.49)
-

มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 มกราคม2562
30,600.00
0.00
0.00
66,500.00
97,100.00
45,000.00
0.00
1,695.00
5,191.25
866.92
0.00
89,842.32
(142,595.49)
(45,495.49)
(45,495.49)
142,202.95
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3.3

งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กุมภาพันธ์
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2562
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 มีนาคม 2562

27,000.00
171,000.00
7,700.00
55,100.00
260,800.00
32,000.00
168,403.00
1,265.00
4,115.75
820.12
0.00
103,663.39
(310,267.26)
(49,467.26)
-

หน่วย:บาท
1มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2562
57,600.00
171,000.00
7,700.00
121,600.00
357,900.00
77,000.00
168,403.00
2,960.00
9,307.00
1,687.04
0.00
193,505.71
(452,862.75)
(94,962.75)
(94,962.75)
142,202.95

มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.4

สรุปการจัดสัมมนาเรือ่ งแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาเครือ่ งสําอางในยุค 4.0
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการที่ทางสมาคมฯได้จดั สัมมนาเรื่องแนว
ทางการแก้ปัญหาการโฆษณาเครือ่ งสําอางในยุค 4.0 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ทีผ่ ่านมา ผลสรุปจาก
การทําแบบประเมินของผู้เ ข้าร่วมงานจํานวน 63 ชุด โดยแบ่งเป็ นหัวข้อหลัก ๆ (แต่ล ะ
หัวข้อมีคาํ แนนเต็มที่ 5 คะแนน) ดังนี้
1. เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาในด้านการทําการส่งเสริม
การขาย" ตรงกับความต้องการและสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้ค ะแนนเฉลีย่ ที่
3.71
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2. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อ ง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาในด้านการทํา การ
ส่งเสริมการขาย" ตรงกับความต้องการและสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้ ได้คะแนน
เฉลีย่ ที่ 3.56
3. เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาเครื่องสําอาง" ได้คะแนน
เฉลีย่ ที่ 3.73
4. ระยะเวลา ในการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาเครื่องสําอาง" ได้
คะแนนเฉลีย่ ที่ 3.62
5. เนื้อหา การบรรยาย เรือ่ ง "บทบาทและหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลโฆษณา" และ โครงการ
ร่วมทีจ่ ดั ทํากับหน่ วยงานรัฐต่างๆ" ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 3.67
6. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อ ง "บทบาทและหน้ าที่ใ นการกํ ากับดู แ ลโฆษณา" และ
โครงการร่วมทีจ่ ดั ทํากับหน่ วยงานรัฐต่างๆ" ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 3.63
7. เนื้อหา การบรรยาย เรือ่ ง "โฆษณาแบบไหนทีผ่ บู้ ริโภคอยากเห็น" ได้คะแนนเฉลีย่ ที่
3.79
8. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "โฆษณาแบบไหนที่ผู้บริโภคอยากเห็น" ได้คะแนน
เฉลีย่ ที่ 3.73
9. เนื้อหา การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาการโฆษณาเครื่องสําอางในยุค 4.0 และความ
ต้องการจากภาคเอกชนในการขอการส่งเสริมจากภาคัฐ" ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 3.81
10. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาการโฆษณาเครื่องสําอางในยุค 4.0 และ
ความต้อ งการจากภาคเอกชนในการขอการส่ ง เสริมจากภาคัฐ " ได้ค ะแนนเฉลี่ยที่
3.81
11. การลงทะเบียน และการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าทีต่ ลอดการอบรม ได้คะแนน
เฉลีย่ ที่ 4.00
12. สภาพบรรยากาศ และสิง่ อํานวยความสะดวกภายในห้องอบรมและสัมมนา ได้คะแนน
เฉลีย่ ที่ 4.11
13. ความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณอาหารว่าง ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.25
14. ความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณอาหารกลางวัน ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.33
15. ท่านเดินทางมาร่วมงาน โดยวิธใี ด ส่วนใหญ่จะเดินทางโดย รถไฟฟ้ า BTS,MRT,รถ
สาธารณะ เช่น แท็กซี,่ รถเมล์
สรุปได้ว่าค่าเฉลีย่ โดยรวม คือ 3.83 จากจํานวนแบบสอบถาม 63 ชุด และจากการจัดงาน
ในครัง้ นี้มผี เู้ ข้าร่วมสัมมนาถึง 93 ท่านซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.5

หนังสือแจ้งสมาชิ กเรือ่ งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบํารุงสมาชิ ก โดยทีมเลขา
ทางทีมเลขา ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ขณะนี้ทางทีมเลขาได้ดําเนินการจัดส่งหนังสือ
แจ้งขอปรับเปลีย่ นอัตราค่าบํารุงสมาชิก ให้แก่สมาชิกทัง้ หมดได้รบั ทราบแล้ว และมีบางบริษทั ทีใ่ ห้
การตอบรับและแจ้งว่ากําลังดําเนินการโดยเร็ว จึงอยากขอความร่วมมือกรรมการทุกท่านหากยัง
ไม่ได้รบั เอกสารแจ้ง รบกวนติดต่อฝ่ ายเลขาเพื่อทําการประสานและรีบดําเนินการโดยเร็วทีส่ ดุ
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มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การจัดทําวารสารฉบับพิ เศษ
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า วารสารฉบับพิเศษนี้จะจัดทําเป็ นขนาดไซส์
A5 มีประมาน 4-5 Topic โดยในส่วนของการแปลความทางดร.ปรีชากรและคุณWilliamจะ
เป็ นผู้ตรวจพิจารณาอีกครัง้ โดยวารสารฉบับนี้จะนํ าไปแจกในงาน ICCR,ACC/ACSB
โดยจะจัดพิมพ์เพียง 500 เล่มเท่านัน้ ในส่วนของ Spec ของหนังสือมอบหมายให้คุณ
นิพนธ์ประสานกับทางโรงพิมพ์เพือ่ ดําเนินการในขัน้ ต่อไป
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.2

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครือ่ งสําอาง ครัง้ ที่ 2/2562
โดยคุณศิ วาพร
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า จากการประชุมคณะอนุ กรรมการมาตรฐาน
เครือ่ งสําอาง ครัง้ ที่ 2/2562 และ การประชุมเกีย่ วกับประเด็น Tagetes (สารสกัดดาวเรือง)
เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา สรุปได้ดงั นี้
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีใบรับจดแจ้งทีม่ สี ่วนผสมของ Tagetes erecta อยู่ 166 ตํารับ ซึง่
specie ดังกล่าวเป็ น specie ทีท่ างรศ.พิมพร และศูนย์นาโนเทค สวทช ร่วมกันสนับสนุ น
งานวิจยั เพื่อให้สามารถนํ ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนสายพันธ์ Patula และ Minuta นัน้
มีการใช้อยูร่ วมๆ 60 ตํารับ โดยมีแต่ในกลุ่ม rinse off ไม่มใี นกลุ่ม leave on ทางอาจารย์
ได้นําเสนองานวิจยั รวมถึง published paper ต่างๆ และตัง้ ข้อสงสัยกับประกาศ EU
2018/978
- การศึกษาทีเ่ พิม่ เติมมาใน SCCP report ปี 2015 เป็ นการศึกษาในกลุ่มนํ้ าหอมเท่านัน้
(เอกสารสนับสนุ นมาจาก fragrance house ไม่ได้มาจากผูส้ กัดสารดังกล่าวโดยตรง)
อีกทัง้ ยังไม่ทราบถึงกระบวนการสกัดว่าสกัดอย่างไร ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวอาจจะแตกต่าง
กับวิธกี ารสกัดของประเทศเราซึง่ อาจารย์ให้ความเห็นว่าวิธขี องอาจารย์น่าจะสกัดสาร
ทีม่ ผี ลต่อ photo toxicity ไปแล้ว (คือน่ าจะสกัดสาร alpha-terthiophene ไปแล้วตัง้ แต่
ตอนสกัดด้วย hexane) ซึง่ อาจารย์เองมี paper จากรัสเซียทีท่ าํ ในปี 2014 มายืนยัน
- เอกสาร SCCP ในปี 2015 ของ EU มีผลการศึกษาเฉพาะ Patula และ Minuta
เท่านัน้ ทําไมจึง ban สายพันธุ์ erecta ด้วย
- แหล่งทีม่ าของสายพันธ์อาจมีผลต่อ photo toxicity เช่นกัน โดยสายพันธุ์ทท่ี าง EU
ทํ า การศึก ษาไม่ ม ี สายพัน ธ์จ ากเอเชีย เลย (ของทางอาจารย์ใ ช้ส ายพัน ธ์ท่ีป ลู ก ที่
ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะ)
ซึง่ ทางอย. คิดว่าหากจําเป็ นอาจต้องให้ผปู้ ระกอบการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ แต่กรมวิทย์
ชี้แจงว่าการตรวจสอบปริมาณ alpha-terthiophene น่ าจะสามารถทําได้ด้วยการตรวจ
HPLC หากแต่ยงั ไม่แน่ ใจว่า sensitivity จะไปจุดกําหนดทีว่ ่าต้องตํ่ากว่า 0.35% หรือไม่
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นาโนเทค กล่าวว่าสามารถตรวจ photo toxicity ของ extract และหรือตัวผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
ทีผ่ สมสารดังกล่าวได้ แต่ต้องใช้เงินและเวลาพอสมควร ซึ่งไม่น่าจะทันการประชุม ACSB
เดือน มิถุนายน นี้
โดยสรุปทางอย. เสนอ proposal และ action task ดังนี้
- ทางอย. จะเสนอทาง ACSB ไปว่าทางประเทศไทยมีขอ้ มูลเพิม่ เติมจาก paper ของ
อาจารย์ และมีคําถามเพิม่ เติมที่อ ยากให้ทาง ACSB พิจารณาตามด้านต้น โดย
ประเทศไทยจะยังขอไม่ประกาศสารห้ามใช้หรือสารอาจใช้ในตัวดังกล่าว
- ทางอย. ฝากให้ผู้ประกอบการช่วยหาข้อมูลการใช้สารดังกล่าวในต่างประเทศ (อันนี้
เทปรับมาแล้วค่ะ และทําส่งทางอย.ไปแล้ว)
- ทางอย. และอาจารย์ขอให้ทางสมาคมฯ ช่วยพิจารณาว่าสามารถสนับสนุ นให้อาจารย์
ไปร่วมงาน ACSB ทีพ่ ม่าได้หรือไม่ ทัง้ นี้ทางอย. จะช่วยจัดการเรื่องค่าลงทะเบียนให้
แต่อยากฝากทางสมาคมฯ ช่วยพิจารณาในส่วนอื่น
- ทางอย.ฝากทางสมาคมช่วยประสานกับ ACA เรือ่ ง safety study ของเรื่องดังกล่าวว่า
ไปถึงไหนแล้ว เพราะอันนี้เป็ นหนึ่งใน action ที่มาจากการประชุมที่มาเลเซียคราวที่
แล้ว
- ทางอย. ฝากทางสมาคมให้ช่วยประสานว่าเงื่อนไขทีเ่ ขียนว่า “Not to be used in
sunscreen products and product markets for exposure to natural/artificial UV
light” ควรจะแปลว่าอย่างไร ทัง้ นี้เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.3

สรุปยอดค่าจําหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบ ถึง ยอดจําหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จาํ หน่ าย ได้จํานวน 312 เล่ม ซึ่งนํ าไปจําหน่ ายในงานต่างๆอาทิเช่น
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ
การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่ หลือ คือ 1188 เล่ม
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 Halal ประเทศอิ นโดนี เซีย โดน ดร.ปรีชากร
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงเรือ่ งของ Halal ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1.Draft of Government Regulation on Halal (RPP JPH)
To date 7 (seven) ministries have signed off/ agreed to content of the mentioned draft and
now is pending for President’s signature. Timing is unidentified yet as of now. By 17th Oct
2019 should the draft is not yet signed off, Halal certification will be still implemented,
abiding to Halal Law No. 33/ 2014 (For reference: article 67 (1) – Halal Law mandates
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product in the scope that is marketed/ distributed in Indonesia must meet the Law in 5
(five) years since the Law is enacted).
Stages of implementation:
a. Food & beverages: until 17th Oct 2024
b. Other category including cosmetic: until 17th Oct 2026. For this category, discussion on
the timeline (whether transition period until 2024 or 2026) is still in negotiation process
between BPJPH and MoH and BPOM, in specific for health care product category.
2. Category of product in-market during transition period:
There will be 3 categories later:
a. Halal-certified product
b. Haram product
c. No-identity product (can be Halal but not certified)
Category of product in-market post transition period
Based on BPJPH thinking now, there should only be 2 categories of cosmetic products
post the above date i.e. Halal certified products and haram products. There should not be
a 3rd category.
However, BPJPH is open to our suggestion with regards to the 3rd category and one of
the ideas that they
suggest for us to consider is how to differentiate this 3rd category in the market.
To date, the BPJPH’s approach on the product category are as follows:
a. Discussion government to government
b. Discussion with industry and explain the reason why product is not certified
c. Other option – trade association still can provide input/proposal and send letter to
BPJPH
3. Government to Government Recognition (MOU)
BPJPH will issue list of acknowledged Halal Certification Body abroad. In case of absence
of Ministry of Religion Affairs in one country, other institution or agency will be
acknowledged, given note there is a formal/ written recognition by its government. This
Halal Certification Body will be a representative for Halal implementation process in the
country.
4. List of acknowledged Halal Certification Body Abroad
BPJPH currently is evaluating existing list from LPPOM MUI, and is coordinating with
Indonesia
Embassies to have a response letter to confirm that the mentioned body is recognized.
The recognition will include finished product as well.
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5. Halal Standard
National Standardization Body (BSN) has issued National Standard of Halal Management
System, for industry reference. Meanwhile BPJPH will also still evaluate existing Halal
standard to fit the content,including for cosmetic that will be further announced.
6. Halal certification process
BPJPH express that it is possible to have one brand is not fully Halal certified. In this
case, suggestion is
to differ which one is Halal-certified and which one are not.
7. Supporting regulation and Technical Guidelines for Implementing Halal
There are 36 supporting regulations in brewing and BPJPH will integrated it into 4 main
regulation. In other hand, BPJP also will provide technical guidelines/ SOP.
Other Information:
- Positive list of halal ingredient will be provided under MORA (Ministry of Religious Affairs)
regulation.
- BPJPH is setting 10 office provincial branches in Indonesia to support the Halal
information and implementation.
- There will be team of BPJPH seating in Ministry of Foreign Affairs, to facilitate query from
industry for implementing the Halal Law.
- Product segregation in Market - BPJPH is evaluating halal product shelf segregation in
the market with one of Indonesian retailer – TransMart to come up for the proposal about
this implementation.
- ACA delivered a verbal invitation to Prof.Sukoso to be able to attend the event in
Singapore as speaker on 24th July 2019.
5.2 กํา หนดการประชุ มครัง้ ต่ อ ไป – วันพฤหัส บดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ อ ง
ประชุ ม 1013 ชัน้ 10 สภาอุ ต สาหกรรมฯ อาคารปฏิ บั ติก ารเทคโนโลยี เ ชิ งสร้ า งสรรค์
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

