สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
3. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
5. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
6. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์
แทนคุณมาลี
7. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
8. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
แทนดร.สุษริ า
9. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
10. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
แทนดร.ธนกร
11. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
12. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า
แทนคุณแคทรียา
13. คุณอนงค์นาถ
แทนดร.จิระพันธ์
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. คุณมุกดา
โจวตระกูล
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
8. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
9. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
10. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
11. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
12. คุณอรรณพ
อารัญญิก
13. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
14. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
15. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
16. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
17. คุณสุพชั ชา
คณาวงศ์

หาญสุโพธิพนั ธ์
สุดกรยุทธิ ์
เวียงศรีพนาวัลย์
ศรเกตุ
ม่วงเจริญ
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สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
3. คุณโสชัญญา
โกมลมิศร์
4. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.ปรีชากร สุวรณเพ็ญ อุ ปนายกสมาคมฯ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิ กายน 2561
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กใหม่ 2 บริษทั
1.) คุณ จิตติมา ตัง้ ศักดิ ์สถิตย์ (เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล : 0105559051828)
บริษทั หลานหลวงสมุนไพร จํากัด
242-244 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
โทร : 02 282 3609 ต่อ 170 อีเมล์ : sale@llherb.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
ผูแ้ นะนํา Facebook สมาคมฯ
2.) คุณจิดาภา หล่อเลอเลิศ (เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล : 0105559051828)
บริษทั เรนสินไทย จํากัด
อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชัน้ 35 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทร : 02 118 0492 อีเมล์ : jidapal@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
ผูแ้ นะนํา หจก.สินไทยเคมีภณ
ั ฑ์และการค้า
มติทป่ี ระชุม – รับรองการเป็ นสมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 PCHi 2020 | Partnership with ACA Member Associations – TCMA โดย ดร.ปรีชากร
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า The Personal Care and Homecare Ingredients
(PCHi) ได้ประสานมาทางดร.ปรีชากร เรื่อ งอยากเป็ น Partnership กับทางสมาคมฯ โดย
รายละเอียดเพิม่ เติมอาจต้องมีการหารือเพิม่ เติมกับทางคุณเกศมณีอกี ครัง้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.2 สรุปประชุมวิ ชาการวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สมาคมผูผ้ ลิ ตเครือ่ งสําอางไทย โดยทีม
วิ ชาการ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าจากการประชุมวิชาการเมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม ทีผ่ ่านมา
นัน้ ได้หารือในเรือ่ งต่างๆดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงแปลงกฎหมายเครือ่ งสําอางในเกาหลี ในเรือ่ ง preservative และการ
จํากัดการใช้ของสาร sodium lauroyl sarcosinate ทาง ACA จะทําหนังสือไปยัง KFDA
ต่อไป
- ความคื บ หน้ า เรื ่อ ง Alcohol gel กองเครื่อ งมือ แพทย์ไ ด้ม ีการเวีย นหนัง สือ ให้
ผูป้ ระกอบการแสดงออกไป แต่เนื่องจากให้เวลาสัน้ จึงทําให้ สถานะยังคงเดิม คือ สินค้าทีม่ ี
Alcohol ผสมอยูน่ ้อยกว่า 70% ยังไม่มคี นกํากับดูแล แต่หากผสม Alcohol มากกว่า 70% จะ
อยู่ในความดูแลของกองเครื่องมือแพทย์ซง่ึ จะต้องมีการจดแจ้งอย่างละเอียด จากเหตุการณ์
ดังกล่าว ฝ่ ายสภาอุตสาหกรรมได้ทําหนังสือชีแ้ จงส่งไปยังเลขาอย.เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
แล้ ว ทางฝ่ ายวิช าการของสมาคมฯจะติด ตามสถานการณ์ ต่ อ ไปอย่ า งใกล้ ชิด หากมี
ผูป้ ระกอบการได้รบั เดือดร้อนอยากให้เข้ามาช่วยกันหาทางแก้ไขด้วยกัน
- Halal คุณชนะชัย ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการกลางของอิส
สามประเทศไทย ยังไม่ได้รบั ให้เป็ น CB (CertificationBody) ของ MUI ในช่องเครื่องสําอาง
ทําให้สนิ ค้าเครื่องสําอางทีผ่ ลิตในไทยแล้วผ่านการ certify ในประเทศ ไม่ได้รบั การยอมรับ
จากทางประเทศอินโดนีเ ซีย ซึ่ง จากปั ญ หานี้ ทางสมาคมฯได้มกี ารทําจดหมายเพื่อส่งไป
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อ raise ปั ญหาของอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
ในอนาคตไว้
- อัพเดตร่างประกาศฯฉลากเครื่องสําอาง ซึ่งร่างตัวนี้ผ่านชัน้ คณะกรรมการเครื่องสําอาง
ไปแล้ว และกํ า หนดเพี ยงว่ า จะต้อ งใส่ ว นั หมดอายุ เ ฉพาะเครื่อ งสํา อางที่มสี ่ ว นผสมของ
Hydrogen peroxide และ Avobenzone ซึง่ กรรมการส่วนใหญ่มมี ติเห็นด้วยกับข้อประกาศนี้
อย่างไรก็ดยี งั ต้องรอผลจากการทําประชาพิจารณ์อกี ครัง้ หนึ่ง
- ร่างประกาศฉลากเกี่ย วกับผลิ ตภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของ สคบ สืบเนื่ อ งจากที่ทาง
สคบ ได้มกี ารทํา public hearing เรื่องฉลาก สคบ เมื่อเดือนมกราคมทีผ่ ่านมา โดยเนื้อหาใน
ร่างฯได้กล่าวถึงขนาดตัวหนังสือบนฉลากต้องมีขนาด 2 mm. ทางสมาคมฯได้มกี ารติดต่อ
สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ สคบ แจ้งว่า ร่างประกาศฯฉบับนี้อยูใ่ นขัน้ รอพิจารณาเซ็น แต่ทาง
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สมาคมไม่แน่ ใจว่าร่างประกาศฯดังกล่าวได้มกี ารแก้ไขจากคําแนะนํ าตามการ public hearing
หรือไม่ โดยทางทีมวิชาการจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชดิ หากมีความคืบหน้าจะมีการ
แจ้งให้ทราบในครัง้ ต่อไป
- ประกาศฉลากสคบ พม่า โดย ทางสคบและอย ของพม่าได้มกี าร public hearing เรือ่ ง
ฉลากสคบที่มผี ลต่อสินค้าในกลุ่มที่อย ดูด้วย โดยให้มกี ารใส่ภาษาพม่าลงไปที่ฉลากตาม
หัวข้อที่กําหนด และในอนาคตอาจร่างอีกฉบับทีจ่ ะมีการให้ใส่ขอ้ มูลในหัวข้อที่มากขึน้ จาก
ประเด็นนี้ทางฝ่ ายวิชาการได้นัดปรึกษาหารือกับคุณเกศมณี และ ทางทีมเลขาร่างจดหมาย
ร่วมกับกลุ่มเครื่องสําอาง สภาอุตสาหกรรม เพื่อส่งไปยังสคบ พม่า ให้ทราบถึงความกังวล
ของภาคอุตสาหกรรมตามกฎหมายทีอ่ อกมาแล้วดังกล่าว
- พรบ เครื่องสําอาง ร่างฯพรบ สมุนไพรเป็ นหนึ่งในร่างทีก่ ฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และ
เตรียมนํ า เสนอเข้า วาระพิจารณาในสนชเป็ นลํา ดับถัดไป อย่างไรก็ด ียงั ไม่มวี ันที่ใ นการ
พิจารณาทีแ่ น่ นอน จึงเรียนมาเพือ่ ทราบซึง่ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในครัง้ ต่อไป
- TCMA Statement ซึง่ จากการหารือ ทางทีมวิชาการได้เสนอว่าควรมีการออก statement
เพื่อ อัพ เดทให้ส มาชิก ทราบในเรื่อ งข้อ บัง คับของสารใหม่ ๆ ที่ม ีการตกลงกันแล้ว ในเวที
ASEAN สูส่ มาชิกสมาคม เช่นเรือ่ ง wheat protein, tagetes, dioxane
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 4/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13
ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมหลวงวิ เชี ยรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2
สํานักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยคุณศิ วาพร
คุ ณ ศิว าพร ได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบ ทางอย.ได้ เ วีย นจดหมายมาเกี่ย วกับ การประชุ ม
อนุ กรรมการฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม โดยจะมีการพิจารณากันใน 6 ร่างและมีขอ้ สรุปตามด้านล่าง
อันได้แก่
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุท่หี ้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิต
เครือ่ งสําอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …. เรือ่ งดังกล่าวไม่มผี ลต่อสมาชิก เนื่องจากเป็ นการอนุ ญาติให้ใช้
สารห้ามใช้ตวั หนึ่งในการผลิตเพือ่ การส่งออกเท่านัน้
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุท่อี าจใช้
เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่2) พ.ศ. ….มีการเพิม่ สารในกลุ่ม Hair Dyes
Wheat Protein และ Peanut oil เข้าในร่างซึง่ ตรงกับประกาศของ ASEAN แต่ทางสมาคมฯได้ม ี
การเสนอให้แก้ grace period ให้ตรงตาม ASEAN โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตัวทีป่ ั จจุบนั มีการใช้อยู่
ในประเทศไทยแล้วมีการปรับ % restriction ใหม่
- ร่างประกาศคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง เรือ่ ง การแสดงคําเตือนทีฉ่ ลากของเครือ่ งสําอางทีม่ ี
วัตถุทอ่ี าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….เพิม่ คําเตือนของสารใน
กลุ่ม Hair Dye ทีถ่ กู บรรจุเข้ามาใหม่ ซึง่ ร่างดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศของอาเซียน
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กําหนดสารป้ องกันแสงแดดทีอ่ าจใช้เป็ นส่วนผสมใน
การผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. เพิม่ การใช้สาร Methylene Bis-Benzotriazolyl
Tetramethylbuylphenol ในรูป nano form ลงในประกาศทีค่ วามเข้มข้นสูงสุด 10%
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- ร่างประกาศคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง เรือ่ ง การแสดงคําเตือนทีฉ่ ลากเครื่องสําอางทีม่ สี าร
ป้ อ งกั นแสงแดด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. เพิ่มการใช้คําเตือ นของสาร Methylene BisBenzotriazolyl Tetramethylbuylphenol ในรูป nano form ทีถ่ กู บรรจุเข้ามาใหม่
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับแจ้งและรายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้เครื่องสําอาง พ.ศ. …. มีการปรับเปลีย่ นร่างจากการพิจารณาในชัน้ อนุ กรรมการคราวที่
แล้วให้มคี วามสอดคล้องกับเกณฑ์อาเซียนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ทางสมาคมได้มกี ารเสนอข้อมูลเข้าไปน
หลายประเด็นรวมถึงการขอความอนุ เคราะห์ให้ทางอย. จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบการ
ทราบเป็ นวงกว้าง ทัง้ นี้เนื่องจากเรือ่ งดังกล่าวเป็ นเรื่องทีใ่ หม่สําหรับผูป้ ระกอบการและมีขนั ้ ตอน
ในการต้องเตรียมความพร้อมค่อนข้างมาก
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.4 ความคืบหน้ าการจัดสัมมนา เรือ่ ง แนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลาก
เครือ่ งสําอางในยุค 4.0 โดยทีมวิ ชาการ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการหารือในทีมวิชาการได้มกี ารปรึกษาหา
เกี่ยวกับตารางการประชุมว่าควรออกมาในรูปแบบใด รวมถึงได้แบ่งงานไปให้แต่ละฝ่ ายในการ
ติดตาม key stakeholder person สําหรับกําหนดการจัดงานจะเป็ นวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา
09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท/ท่าน สําหรับสมาชิกสมาคมฯ
และ 4,000 บาท/ท่าน สําหรับผู้ท่ไี ม่ได้เป็ นสมาชิกสมาคมฯ จํานวนผู้เข้าร่วมงาน ไม่เกิน 200
ท่าน โดย ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์ จะรับหน้ าที่ดําเนินรายการจนจบงาน ในส่ วนของกลุ่ม
stakeholder ทีจ่ ะเชิญเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เลขาธิการอย. , เจ้าหน้าที่ อย. , เจ้าหน้าที่ สคบ ,
กสทช , ชมรมโฆษณา (ช่อง 5,7) , สมาคมโฆษณา , ช่อง 3 , ช่อง 9 , สมาคมโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั และ ตัวแทนจากภาคธุรกิจทีจ่ ะมาพูดเรือ่ งการทํา Claim Support
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.5
ฐิ ติ

สรุปการประชุมผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยคุณ
คุณฐิติ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี้ ถือเป็ นการประชุมครัง้ แรก หลังจาก
ที่กรรมการชุดเดิมหมดวาระ มีการเสนอให้ท่ปี ระชุมเลือก ประธานและเลขานุ การคณะทํางาน
ภาคประชาชนประจําปี งบประมาณ 2562 -2563 และให้แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการที่
จะดําเนินการในปี งบประมาณ 2562 ตามมติท่ีประชุมคณะทํางานภาคประชาชนกลุ่มเดิมได้
เห็นชอบ ในการพัฒนาผู้บริโภคให้มศี ักยภาพในการดูแ ละตัวเองเพื่อ การบริโ ภคผลิตภัณ ฑ์
สุขภาพทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นการส่งเสริมในเรือ่ งต่างๆดังนี้
1.) ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปั จจัยเสีย่ งต่อโรคไม่เรือ้ รัง (NCD)
2.) การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
3.) รูเ้ ท่าทันสื่อโฆษณา
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โดยในการประชุมได้มกี ารเลือกประธานคณะทํางานใหม่ คือ คุ ณธาราวุฒ ิ สืบเชื้อ ซึ่งในการ
ประชุมครัง้ นี้หวั หน้ากลุม่ ผูป้ ระกอบการ นํ าโดย คุณจุฑารัตน์ ได้มกี ารนัดประชุมส่งงานโครงการ
ในวันที่ 17 มกราคม 2562 และขอสรุปโครงการของแต่ละกลุม่ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม จะมีก ารจัด กิจ กรรมมหกรรมเพื่อ ส่ ง เสริมโครงการภายใน โดยจะมีง บประมาณ
สําหรับการจัดกิจกรรมภาคประชาชน 340,000 บาท หรือเฉลีย่ กลุม่ ละ 34,000 บาท
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.6

สรุปยอดค่าจําหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึง ยอดจําหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETICDOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จาํ หน่ าย ได้จาํ นวน 187 เล่ม ซึง่ นําไปจําหน่ายในงานต่างๆอาทิเช่น
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ
การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่ หลือ คือ 1247 เล่ม ซึง่ ยังไม่รวม
ยอดสําหรับแจกหน่ วยงานต่างๆอีก 66 เล่ม
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.7

สรุปความคืบหน้ าของตารางการสวัสดีปีใหม่ 2562 โดยฝ่ ายเลขา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ขณะนี้ทมี เลขาได้ทาํ จดหมายขอความอนุเคราะห์ขอ
ผลิตภัณฑ์จดั กระเช้าไปยังสมาชิกของทางสมาคมฯแล้ว และได้มกี ารประสานงานกับทาง
หน่วยงานต่างๆเพือ่ ขอเข้าพบสวัสดีปีใหม่ ดังนี้
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 นัดสวัสดีปีใหม่ท ่ี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , อธิบดี
กรมการค้าภายใน , ผอ.ชังตวงวั
่
ด
วันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวาคม 2561 นัดสวัสดีปีใหม่ท่ี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
, กรมการค้าต่างประเทศ , สคบ.
วันจันทร์ท่ี 7 มกราคม 2562 นัดสวัสดีปีใหม่ท่ี กรมโรงงาน , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,
สมอ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นัดสวัสดีปีใหม่ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มติทป่ี ระชุม รับทราบและขอให้กรรมการสมาคมเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ตามวันเวลาดังกล่าว
4.8 สรุปการประชุมหารือการเตรียมงานการจัดประชุมวิ ชาการงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ าน
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ ครัง้ ที่ 23 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย คุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าจากการประชุมหารือการเตรียมงานการจัดประชุม
วิชาการงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ครัง้ ที่ 23 ทีผ่ า่ นมา ทางอย. ได้มกี าร
กําหนด จัดงานวิชาการ โดยวัตถุประสงค์ เพือ่ เป็ นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึง่ ในงาน
นี้จะมีการเชิญ ตัว แทนของกลุ่มอุต สาหกรรมเพื่อขึ้นอภิปรายด้วย สําหรับกํ าหนดการจัดงาน
จะแจ้งให้ทราบในครัง้ ต่อไป
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
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4.9 สรุปการประชุมระดมความคิ ดเห็นจากหน่ วยงานภาคเอกชนเพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทํา
มาตรการ โครงการและงบประมาณ ในการพัฒนาและให้ ความช่ วยเหลือวิ สาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยคุณฐิ ติ
คุณฐิติ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการประชุมทัง้ 2 ครัง้ ทีผ่ า่ นมา สรุปได้ดงั นี้
- ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้กล่าวถึงประเด็น การกําหนดนิยาม SME และ
ปั ญ หาอุ ปสรรคด้านภาษีของผู้ประกอบการ โดยผู้เ ข้าร่ ว มประชุ มประกอบด้ว ย สมาคม
ส่งออกเครื่องประดับไทย , สมาคมโรงแรมไทย , สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย จากการประชุม สรุปได้วา่
1.) มีการเสนอคําจํากัดความของ SME ใหม่ โดยดูทจ่ี าํ นวนแรงงาน+รายได้ ของกิจการต่อปี
ในการแบ่งกลุม่ Micro-Enterprises , Small Enterprises และ Medium Enterprises (เพิ่ม
Micro)
2.) ปั ญหาอุปสรรคด้านภาษี ซึง่ แต่ละสมาคมประสบปั ญหาต่างกัน
- ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มกี ารระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการจัดทํามาตรการโครงการ+งบประมาณของปี 2563 ในการการพัฒนาและให้
ความช่วยเหลือ SME โดยจากการประชุมสรุปได้วา่
1.) ร่างนิยาม SME ใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการกําหนด
กลุม่ เป้ าหมายส่งเสริมสนับสนุ นและช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมไปถึงใช้เป็ นฐานข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ
2.) การจัดทําโครงการงบประมาณ สสว จะเป็ นเจ้าภาพในการจัดทําดําเนินโครงการต่อเนื่อง
มาตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2559
* ปี งบประมาณ 2562 ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณ 3,328.3689 ล้านบาท มีหน่ วยงาน
ช่วยเหลือ 25 หน่ วยงาน (ไม่รวมมาตรการทางการเงิน)
* งบประมาณในส่วนของ สสว ทีเ่ ป็ นการส่งเสริม SME ประมาณ 800 ล้านบาท
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การหาสมาชิ กเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์กลางยาและผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product
Hub) โดยคุณศิ วาพร
คุณศิวาพร ซึง่ ได้รบั มอบหมายจากคุณเกศมณีให้เข้าพบ คุณเสาวภส จงกิตติพงศ์ (ผูอ้ าํ นวยการ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ) ซึง่ ท่านได้รบั มอบหมายให้ดแู ลโครงการ
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ (Product Hub) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ 1 ใน 4 Quick Win ในโครงการ
Medical Hub โดยสิง่ แรกทีต่ อ้ งการทํา คือ การทํา Product Outlet ผนวกกับการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย
ทีเ่ ป็ นยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ทางกรมฯจึงได้ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯ และกลุ่มเครือ่ งสําอาง ใน
การหาสมาชิกเพือ่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (รับจํานวนไม่เกิน 5 บริษทั ก่อนในเบือ้ งต้น ภายในเดือน
มกราคม 2562)
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หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเบือ้ งต้น
- เป็ นบริษทั สัญชาติไทย ขนาดกลางหรือเล็ก
- มีผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางผสมสมุนไพร (Skin Care) ทีส่ ามารถพร้อมวางจําหน่ายได้ทนั ที
และเป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้คุณภาพมาตรฐาน ตามหลักสากล และหากเป็ นสมุนไพรทีผ่ สม
Product Champion อันได้แก่ กระชายดํา , ขมิน้ ชัน , ใบบัวบก และไพล จะพิจารณาเป็ น
กรณีพเิ ศษ
- หากมีโรงงานเป็ นของตัวเอง หรือ มีระบบ Online e.g. website เป็ นของตัวเอง จะได้รบั การ
พิจารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ
ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
- ได้นําผลิตภัณฑ์ไปวางจําหน่ ายในห้างสรรพสินค้าในราคาพิเศษ โดยจะมีเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็ นผู้
ประสานงานให้ในเบือ้ งต้น โดยห้างทีร่ ว่ มโครงการ ได้แก่ เอสพลานาด รัชดา และต่อไปจะมี
การขยายโครงการไปยังห้างอื่นๆ เช่น เอเชีย ทีค และ ไอคอน สยาม รวมไปถึง Duty Free
ต่างๆด้วย
- ได้นําผลิตภัณฑ์ไปวางจําหน่ ายในต่างประเทศ อาทิเช่น เดนมาร์ก , สหรัฐอเมริกา และ จีน
เป็ นต้น โดยทางรัฐจะให้การช่วยเหลือในการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศ แต่ทาง
ผูป้ ระกอบการจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม
- ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ สามารถทํา Tax Refund คืนได้ เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ขณะนี้
กําลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการเจรจากับทางกระทรวงการคลัง
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้อง GS1-3
สภาอุตสาหกรรมฯศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

