สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 9/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
4. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
6. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
7. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
8. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
10. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
11. คุณอรรณพ
อารัญญิก
12. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
13. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
14. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
15. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณแคทรียา

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณ จิตติ
อ้างสันติกุล
2. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
8. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
9. คุณมุกดา
โจวตระกูล
10. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
11. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
12. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ

ศรเกตุ
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สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
3. คุณนงลักษณ์
สถิตกาญจน์
4. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
5. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บจก.คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าทีป่ ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง ครัง้ ที่ 7/2560 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมหลวงวิ เชี ยรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 สํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประธานในทีป่ ระชุมได้แจ้งให้ทราบว่า ท่านรองอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการ
ค้ า ต่ า งประเทศ ได้ แ นะให้ ผู้ ส่ ง ออกเตรีย มพร้ อ มใช้ ห นั ง สือ รับ รองถิ น่ กํ า เนิ ด สิน ค้ า รู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Form D ในการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อขอรับสิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากร เนื่องจากทีป่ ระชุมคณะอนุ กรรมการ
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิน่ กําเนิดสินค้า (SC-AROO) ครัง้ ที่ 25 เมื่อปลาย
เดือนพฤศจิกายนทีผ่ ่านมา มีมติให้นําระบบ e-Form D ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ แทนแบบเก่าทีจ่ ะต้อง
นํ าแบบฟอร์มไปยื่นที่สํานักบริการการค้าต่างประเทศ ก่อนแล้วจึงจะได้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าประเภท Form D ซึง่ ทําให้เสียเวลา เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุขดั ข้องทางระบบ จึงจะสามารถใช้
หนังสือรับรองถิน่ กําเนิดสินค้าประเภท Form D แบบกระดาษแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นําเข้า
เพื่อขอรับสิทธิพเิ ศษแทนได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่
เสถียรของระบบในช่วงแรก การขอรับ e-Form D ควรดําเนินการพร้อมกับการใช้ Form D แบบ
กระดาษไปก่อน แต่การแสดงเอกสารเพื่อขอรับสิทธิพเิ ศษทีป่ ระเทศปลายทางศุลกากรจะพิจารณา
จาก e submission เป็ นลําดับแรกตามมติทป่ี ระชุมอาเซียน
- ทางผูจ้ ดั งาน Beyond Beauty ได้แจ้งว่าจะมีการจัดสัมมนา ในหัวข้อ "Beauty made
in Thailand Forum - How to promote Beauty Made in Thailand to the world?" ซึง่ งานจะจัด
ขึน้ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย 1 - 2 ชัน้ EL
โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม โดยหัวข้อในการสัมมนามีดงั นี้
1. เข้าใจตลาดความงามและโอกาสการเติบโตของผลิตภัณฑ์ความงามไทยในเอเชีย
โดย คุณอิษณาติ วุฒธิ นากุล ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทกันตาร์ เวิร์ด
พาแนล จํากัด
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2. จากสตาร์ทอัพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจ แบรนด์ไทยต้องทําอะไรและต้องทําอย่างไร
จึงจะสําเร็จในตลาดต่างประเทศ โดย คุณกชกร เตชะพูลผล ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา
ตลาดต่างประเทศบริษทั โอ-สปา อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
3. สร้างจุดต่าง วางจุดขาย วิวฒ
ั นาการของสปาไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของด้านสุนทรียศาสตร์ทท่ี นั สมัย โดย คุณอภิรดี หิรญ
ั รามเดช ผูอ้ ํานวยการฝ่ าย
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Divana&Dii) บริษทั ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
4. แบรนด์ไทยสู้แบรนด์นอกได้อย่างไรในตลาดค้าปลีกความงาม โดย คุณทรงกรด
ตันติศรีสขุ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เซซ่า อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
5. ทําแบรนด์ด้งิ อย่างไรและดีไซน์แบบไหนที่เวิรค์ สําหรับเจาะตลาดอาเซียนและจีน
โดย คุณเคลลี่ ลู ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริษทั เซนดิเกรส์
ทัง้ นี้จงึ อยากเชิญชวนกรรมการทุกท่าน หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ฟั งสัมมนาได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยงานสัมมนานี้ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ
- บริษทั Fastship ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ าํ เนินกิจการประเภทโลจิสติก ได้เข้ามาแนะนํา
รายละเอียดขอบริษทั ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กใหม่
1. คุณทัศชัย ปฏิธนาวรรณ
บจก. บูรพาโอสถ
เลขที่ 19/19 หมู่ 9 ซ.งามวงศ์วาน6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี 11000
โทร : 0-2580-2783 อีเมล์ : tatchai@buraphaosoth.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก : ศ.ดร.ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ)
2. คุณรุง่ นภา แป้ นสุวรรณ
บจก. ยูนิเพอร์เฟ็ คท์ อินเตอร์เนชันแนล
่
เลขที่ 89 หมู่ 6 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร : 086-358-7361 อีเมล์ : Rung_pan@yahoo.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก : เว็บไซต์สมาคมฯ)
มติทป่ี ระชุม – รับรองการเป็ นสมาชิก 1 บริษทั คือ บจก. บูรพาโอสถ และ บจก. ยูนิเพอร์เฟ็ คท์
อินเตอร์เนชันแนล
่
ให้ขอเอกสารเพิม่ เติม
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3.2 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

กันยายน
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 ตุลาคม 2560

มติทป่ี ระชุม – รับทราบ

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 กันยายน 2560

31,500.00
0.00
0.00
0.00
31,500.00
32,000.00
1,500.00
2,230.00
5,240.36
1,202.75
1,492.00
16,308.94
(59,974.05)
(28,474.05)

339,300.00
128,900.00
10,700.00
53,000.00
531,900.00
241,000.00
233,957.69
30,010.00
20,823.38
8,057.25
10,237.00
316,473.31
(860,558.63)
(328,658.63)
(328,658.63)

28,474.05

328,658.63
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3.3 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 ตุลาคม 2560

ตุลาคม
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 พฤศจิกายน 2560

105,900.00
0.00
0.00
0.00
105,900.00
32,000.00
0.00
3,466.00
1,971.25
0.00
964.00
60,693.82
(99,095.07)
6,804.93
-

445,200.00
128,900.00
10,700.00
53,000.00
637,800.00
273,000.00
233,957.69
33,476.00
22,794.63
8,057.25
11,201.00
377,167.13
(959,653.70)
(321,853.70)
(321,853.70)
321,853.70

มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
3.4 สรุปแผนการจัดสัมมนาในปี 2561 ของฝ่ ายจัดหารายได้
คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า แผนการจัดอบรมในปี 2561 เป็ นหัวข้อเกี่ยวกับ
Safety Assessment , PIF และ GMP ซึง่ ทางสมาคมฯจะเป็ นผูจ้ ดั เอง และได้ตดิ ต่อกับทางอาจารย์
วีระวัฒน์ อาจารย์ท่มี หิดลในเรื่องของการจัดอาจจะจัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ที่โรงแรม ซึ่ง
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในส่วนเรื่องของเนื้อหาการอบรมแต่ละหัวข้อทัง้ ส่วน
ทฤษฎีและปฏิบตั ไิ ด้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการศึกษาข้อมูลและนํามาเสนอในทีป่ ระชุมภายหลัง
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3.5 แผนกําหนดการเตรียมการประชุมสามัญประจําปี 2561
การประชุมสามัญประจําปี 2561 ของสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทยจะจัดขึน้ ในช่วงเดือน
เมษายน 2561 โดยหลังการประชุมเสร็จมีการเลี้ยงอาหาร ส่วนของสถานที่เลือกศูนย์ประชุม
แห่ ง ชาติส ิ ริ กิติ ์ และให้ส อบถามรายละเอียดของเมนู อ าหาร โดยให้จองผ่ านกลุ่มอุ ต สาหกรรม
เครือ่ งสําอาง
3.6 แผนการจัดทําวารสารของสมาคมในปี 2561
ไม่มกี ารรายงานในทีป่ ระชุม
3.7 ฉลากเครือ่ งสําอางประเทศลาว โดยดร.ปรีชากร
คุณชนะชัย ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า สืบเนื่องจากกระทรวงการค้า (ลักษณะการทํางาน
คล้ า ยสคบ.) ของประเทศลาว ได้ แ จ้ง เรื่อ งการติด ฉลากเครื่อ งสํ า อางโดยใช้ ภ าษาลาว ใน
เครือ่ งสําอาง ว่ามีกฎระเบียบออกมาแล้วว่าจะต้องมีฉลากภาษาลาวติดไว้บนสินค้าทุกตัวทีว่ างขาย
ในประเทศลาว ซึ่งทางอย. ลาวอนุ ญ าตให้ใช้ภาษาไทยได้เนื่ องจากเป็ นภาษาใกล้เคียงกัน แต่
กระทรวงการค้าลาวไม่อนุ ญาตให้ใช้ฉลากภาษาไทยบนสินค้าทีว่ างขายในประเทศลาว หากฝ่ าฝื น
จะมีการจับปรับ จากกฎระเบียบข้อนี้ส่งผลกระทบถึงผูป้ ระกอบการในไทยทีจ่ ะนํ าสินค้าเข้าไปขาย
ในประเทศลาว
คุณเกศมณี ได้แจ้งว่าจะต้องขอความชัดเจนว่า ฉลากภาษาลาวทีจ่ ะให้ใส่ในฉลากนัน้ เป็ น
เพียงแค่วธิ กี ารใช้ ปริมาณ คําเตือน ผูผ้ ลิต หรือ ผูน้ ําเข้า ฯลฯ โดยให้ประสานกับคุณวิโรจน์พพิ ฒ
ั น์
ไชยศิร ิ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ดูแลธุรกิจอุสาหกรรมในภาคอีสาน
ทัง้ หมด เพื่อให้คุณวิโรจน์ช่วยติดต่อเข้าพูดคุยกับทางการลาวเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และในเรือ่ ง
ของฉลากเครือ่ งสําอางในประเทศพม่านัน้
คุณ นงลัก ษณ์ ได้แจ้ง ให้ท่ปี ระชุ มทราบว่ า ในการขึ้นทะเบียนสินค้าของพม่าจะต้อ งนํ า
ตัวอย่างสินค้าจริงไปด้วย พร้อมกับเอกสารต่างๆ และตอนนี้กําลังจะมีกฎหมายใหม่ อาจจะออกมา
ในช่วงประมาณกลางปี 2561 เกี่ยวกับเรื่องฉลากสินค้าว่าในฉลากนัน้ จะต้องมีภาษาอังกฤษ ระบุ
ผูน้ ําเข้า และอาจจะต้องมีเลขทีใ่ บรับแจ้งขึน้ มาด้วย แต่ทงั ้ นี้ยงั ไม่มคี วามชัดเจนในร่างกฎหมายนี้
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุป การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ นศูน ย์ก ลางยาและ
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันจันทร์ท่ ี 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้ อง
ประชุม 3 ชัน้ 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข โดยคุณวิ มลศิ ริ
ไม่มกี ารรายงานในทีป่ ระชุม
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4.2 สรุปการประชุมปรึกษาหารือและศึ กษาดูงานด้านการจัดเก็บข้อมูลทางสถิ ติ และการ
วิ จยั ด้านเศรษฐกิ จ โดยคุณศิ วาพรและคุณวิ ภาพร
คุณวิภาพรได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ.2560-2569 ประกอบ
ไปด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริ การสุขภาพ
กลยุทธ์ 1. พั ฒนาโครงสร้า งพื้น ฐาน สิง่ อํ า นวยความสะดวกและระบบบริ หาร
จัดการ
กลยุทธ์ 2. บริหารและขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบริการรักษาพยาบาล
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมพัฒนาบริการรักษาพยาบาลสูร่ ะดับสากล (Western Medicine)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการเพื่อส่งเสริ มสุขภาพ
กลยุทธ์ 1. ส่ง เสริมพัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ/บุ คลากรสู่
ระดับสากล
กลยุทธ์ 2. พัฒนาแหล่งนํ้ าพุรอ้ นให้เป็ นเมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายนํ้ าพุ
ร้อนของไทย
กลยุทธ์ 3. พั ฒนาศัก ยภาพวิส าหกิจ ชุ ม ชน/ผู้ป ระกอบการรายย่อ ยรองรับ การ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพทีใ่ ห้บริการทางด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกสูร่ ะดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริ การวิ ชาการและงานวิ จยั ทางการแพทย์ (Academic Hub)
กลยุทธ์ 1. เพิม่ ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสถาบันทางการแพทย์
กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพ/เพิม่ การผลิตบุคลากรทางการแพทย์
กลยุทธ์ 3. ยกระดับสู่การเป็ นศูนย์กลางการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับ
นานาชาติ (MICE)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนายาและผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมพัฒนายาสมุนไพรไทยสูร่ ะดับสากล
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมพัฒนายาแผนปั จจุบนั สูร่ ะดับสากล
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ 1. ทําการตลาดในลักษณะ Thailand Branding
กลยุทธ์ 2. ทําการตลาดในประเทศ
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กลยุทธ์ 3. ทําการตลาดในต่างประเทศ
กลยุทธ์ 4. ทําการตลาดผ่าน Agent/Broker
จึงมีความต้องการจัดทําศูนย์ขอ้ มูลรองรับนโยบาย Medical Hub เพื่อจัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูลทีก่ ระจายอยูต่ ามหน่ วยงานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ พัฒนาให้เกิดคลังข้อมูลทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ
และสามารถนํามาใช้ได้จริงในระดับนโยบาย มีขอ้ มูลด้านสภาวะอุตสาหกรรมสุขภาพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
อันจะนํ ามาสู่ก ารวางกรอบแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้อ ย่างเหมาะสม โดยกรม
สนับสนุ นบริการสุขภาพ จะเจรจาการจัดทํา MOU ร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ สถานพยาบาลภาคเอกชน
4.3 สรุปการประชุมรับฟั งความคิ ดเห็น แผนปฏิ บตั ิ การเชิ งบูรณาการด้ านการคุ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคระยะ 5 ปี ภายใต้บริบทของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผูบ้ ริ โภคของอาเซียนหลัง
ปี ค.ศ.2015 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอิ งนคร ชัน้ 6
โรงแรมพักพิ ง อิ งทาง บูติค โฮเทล นนทบุรี โดยคุณสุรียพ์ ร
คุณวิมลศิร ิ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุม ทางสํานักคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค(สคบ.) จะดําเนิน
กลยุทธ์ในการดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและต้องการความร่วมมือจากทางสมาคมฯ เพื่อจัดการปั ญหา
ข้อร้องเรียนต่างๆ กรณีทม่ี ปี ั ญหาร้องเรียนเข้ามาทาง สคบ. จะมีการร่างเป็ นกฎกระทรวง เกี่ยวกับ
การร้องเรียนเรือ่ งสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย และจะมีช่องทางการร้องเรียนโดยอยากให้ทางสมาคมฯเข้า
ไปเป็ นกรรมการในการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ
4.4 ข้อมูลชี้แจงสมาชิ ก เรือ่ งการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของกฎหมายเครือ่ งสําอางอาเซียน
โดยดร.ธนกร
ดร.ธนกร ได้แ จ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า การประชุ มเพื่อ ปรับกฎระเบียบเครื่อ งสําอางให้
สอดคล้องกันในอาเซียน ASEAN Cosmetic Committee and related meeting ครัง้ ล่าสุดนี้เป็ น
ครัง้ ที่ 27 ได้จดั ขึน้ ทีป่ ระเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 สาระสําคัญทีไ่ ด้
จากที่ป ระชุ ม ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ กฎระเบีย บใหม่ ข องผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่อ งสํ า อางที่กํ า ลัง จะมีก าร
เปลีย่ นแปลงในอนาคตอันใกล้น้ี มีดงั ต่อไปนี้
- Methylisothiazolinone (MIT) ในเครือ่ งสําอางทีใ่ ช้แล้วล้างออก
จากประกาศของ EU Regulation ฉบับที่ EC No. 2017/1224 ได้กําหนดให้ใช้ MIT ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางทีใ่ ช้แล้วล้างออกในปริมาณสูงสุดที่ 15 ppm เนื่องจากมีขอ้ มูลการเกิดผื่นแพ้สมั ผัสใน
ผูใ้ ช้ ทัง้ นี้เพือ่ ความปลอภัยของผูบ้ ริโภคทีป่ ระชุมอาเซียนมีมติเห็นชอบตามประกาศดังกล่าวและให้
มีผ ลบังคับใช้ 1 มิถุ นายน พ.ศ. 2562 (ผลิตภัณ ฑ์ท่อี ยู่ในท้อ งตลาดต้อ งเป็ นไปตามกฎหมายนี้
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็ นไปตามกฎหมายนี้ต้องถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาด) สําหรับประเทศไทยนัน้
อยู่ในระหว่างการเตรียมการออกประกาศ ภาคอุตสาหกรรมเครื่องสําอางควรเตรียมการปรับปรุง
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และพัฒนาสูตรเครื่องสําอางให้เ ป็ นไปตามกฎหมายใหม่ท่จี ะมีการบังคับการใช้ MIT สําหรับ
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางทีใ่ ช้แล้วล้างออกในปริมาณสูงสุดที่ 15 ppm
- Lyral, Atranol, Chloroatranol
จากประกาศของ EU Regulation ฉบับที่ 2017/1410 ได้กําหนดให้ Lyral, Atranol, Chloroatranol
ซึง่ เป็ นส่วนประกอบในนํ้าหอมให้เป็ นวัตถุทห่ี า้ มใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง เนื่องจาก
มีขอ้ มูลการเกิดการแพ้ในผูใ้ ช้ ที่ประชุมอาเซียนยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย มีมติเห็นชอบและให้มี
ผลบังคับใช้ตามประกาศ EU โดยผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นท้องตลาดต้องเป็ นไปตามกฎหมายนี้ภายใน 23
สิงหาคม พ.ศ. 2562 และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามกฎหมายนี้ต้องถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาด
ภายใน 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สําหรับ ประเทศอินโดนีเ ซียนัน้ ได้บงั คับ ให้ผ ลิตภัณ ฑ์ท่อี ยู่ใ น
ท้องตลาดต้องเป็ นไปตามกฎหมายนี้และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามกฎหมายนี้ต้องถูกเรียกเก็บคืน
จากท้องตลาดภายใน 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สําหรับประเทศไทยนัน้ อยู่ในระหว่างการเตรียมการ
ออกประกาศดังกล่าว โดยสาร Lyral, Atranol, Chloroatranol ได้มกี ารใช้อย่างกว้างขวางใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางหลากหลายประเภท และการปรับปรุงสูตรโดยเอาสารห้ามใช้ดงั กล่าวออก
และให้ ม ีก ลิ น่ ที่ เ หมือ นเดิ ม นั ้ นเป็ นเรื่อ งที่ค่ อ นข้า งยากและใช้ ร ะยะเวลาในการเตรีย มการ
ผูป้ ระกอบการควรเตรียมการล่วงหน้าเพือ่ ปรับปรุงสูตรเครือ่ งสําอางให้เป็ นไปตามประกาศดังกล่าว
4.5 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง การผลิ ตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง (GMP) ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากได้มกี ารจัดสัมมนาโครงการเครื่องสําอาง
สมุนไพร AFTA 2560 ในส่วนของกิจกรรมที่ 3 ซึง่ เป็ นการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง
การผลิตตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดใี นการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง (Good Manufacturing
Practice Guideline – GMP) ตาม ASEAN Cosmetic Directive Technical Documents
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์
สีลม และ คณะเภสัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางสมาคมฯได้ทําการเปิ ดรับผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วม
โครงการเป็ นจํานวน 120 คน โดยแบ่งเป็ น ภาคทฤษฎีจาํ นวน 120 คน และ ภาคปฏิบตั ิ จํานวน
60 คน โดยขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนของการเปิ ดรับสมัคร โดยจะเปิ ดรับสมัครจนถึงวันที่ 16 มกราคม
2561 นี้ และจะทําการคัด เลื อกรายชื่อ เพื่อ ส่งให้ก ั บทางมหาวิ ทยาลัยมหิดลเพื่อ เตรี ยมงาน
ดําเนินงานต่อไป จึงอยากเชิญชวนให้สมาชิกของสมาคมฯเข้าร่วมโครงการ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การประชุมครัง้ ต่อไป : วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Boardroom 1
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิตติ์
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวจิดาภา ธรรมาปรีชากร
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

