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

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
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สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณกรรณิกา
จรัสอุไรสิน
3. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
4. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บจก.พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การสัมภาษณ์ เรือ่ งผลักดันสมุนไพร
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้สมั ภาษณ์คุณ
เกศมณี เรื่องสมุนไพรที่จะผลักดัน 4 ตัว คือ กระชายดํา ว่านหางจระเข้ บัวบก และไพร ใช้สนับสนุ น
เครือ่ งสําอางโดย โดยได้ตงั ้ คําถามว่าตลาดไหนสนใจและทางสมาคมฯ มีความคิดเห็นว่าอย่างไร ซึง่ คุณ
เกศมณีได้แจ้งว่าสมุนไพรทัง้ 4 ชนิดนี้จะเป็ นการช่วยเหมือนไม่ได้ช่วยเป็ นสุขอนามัยกึ่งแฟชัน่ คําว่า
แฟชัน่ คือไม่ใช่การใช้สมุนไพรที่ใช้มาตัง้ แต่ ยุคโบราณ แต่ต้องเป็ นสิ่งที่แปลกและใหม่ เพราะฉะนัน้
กระชายดํา ขมิ้นชัน และไพร ไม่ค วรนํ ามาใช้เลย ต้องเป็ นการนํ าสมุนไพรที่เ ป็ นสิ่งที่ใ ช้แ ล้ว เห็นผล
ตัวอย่างเช่น ขมิน้ ชันที่ใช้ตงั ้ แต่ 20 ปี ท่แี ล้วว่าใช้แล้วจะหน้าเด้งหรือผิวหน้ าดี แต่ตอนนี้ก็ยงั ไม่เห็นผล
หากจะมีการนําสมุนไพรทัง้ 4 ชนิดนี้ไปใช้ อาจจะไม่เกิดประโยชน์แก่เครือ่ งสําอาง
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่
8 มิ ถนุ ายน 2560
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 13 บริ ษทั
1) คุณภัทรภร เจริญไพโรจน์วงศ์
บจก. ทีพ ี เฮลท์แอนด์บวิ ตีโ้ ปรดัก
98/221 หมู1่ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
โทร : 086-6619554
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ , ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง, ผูส้ กัดสารสกัด
(ทราบข่าวจากคุณเกศมณี เลิศกิจจา)
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2) คุณสุจนิ ต์ กันแม้น
99/71 หมูบ่ า้ นพรทวีวฒ
ั น์1 หมู6่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 096-8269289
ธุร กิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
(ทราบข่าวจากคุณกัญญวีร์ อนุ วตั มงคลชัย บจก.วีเอส เคม(1970)สมาชิกสมาคมฯ)
3) บจก.โควเวอร์แลบ
คุณวิมลรัตน์ คํานวณชอบ
99/71 หมูบ่ า้ นพรทวีวฒ
ั น์1 หมู6่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 096-7466649
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากคุณกัญญวีร์ อนุ วตั มงคลชัย บจก.วีเอส เคม(1970)สมาชิกสมาคมฯ)
4) คุณพิพฒ
ั น์ ตัง้ ชูทองชัย
70/188 ซ.รามอินทรา 65แยก2-4 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทร : 080-5414991
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากคุณศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ )
5) บจก.ชาโมกข์
คุณปริยาภรณ์ อิศรานุ วฒ
ั น์
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทร
วิชยั จ.มหาสารคาม 44150
ธุรกิจหลัก : สถาบันการศึกษา
(ทราบข่าวจากคุณฐิติ ตัณฑสุทธิ ์)
6) บจก.บอร์นทร้าส์(ประเทศไทย)
คุณอภิรดี โฆษิตฐากุล
142-143 หมู6่ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร : 02-0309997 แฟ็ กซ์ : 02-0309901
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิต-จําหน่ ายเครือ่ งสําอางปลีกและส่ง
(สมัครเข้าอบรมโครงการมหิดล)
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7) TP4 international Co.,Ltd
คุณพิณฏั ฐ์ โชตินิธกิ ติ คิ ุณ
5/21 หมูบ่ า้ นสวนมหาชัย หมูท่ 9่ี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร : 088-9075522 แฟ็ กซ์ : 02-6416435
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(สมัครเข้าอบรมโครงการมหิดล)
8) บจก.เอ เอส ซี ลาโบราโทรี่
คุณชาลี โชคสุนทรพจน์
โทร : 02-4616101 แฟ็ กซ์ : 02-4616100
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการมหิดล)
9) บจก.แอนเชีย่ น เบย์
คุณสุกญ
ั ญา ดิษฐาน
234 หมู2่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากงานAsean Beauty)
10) คุณวรารักษ์ สู่โนนทอง
119/141 หมู่8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี
โทร : 096-2464665
ธุรกิจหลัก : กําลังจะพัฒนาเครือ่ งสําอางของตัวเองเพือ่ จําหน่ าย
(ทราบข่าวจากอินเตอร์เน็ต)
11) บจก.เดอะเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติค(ประเทศไทย)
คุณชนุ พร บุญนิล
180 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โทร : 02-0164330
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตและจําหน่ ายเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากเว็บไซต์สมาคมฯ)
12) บจก.เนเจอร์ออริจนิ ส์ บิวตีแ้ อนด์เฮลท์
คุณปิ ยาพร ดอนสิงห์
300/18 หมู7่ ต.ท่าโพธิ ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
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โทร : 089-4366423
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากเว็บไซต์สมาคมฯ)
13) บจก.ปณิชา คอร์ปอร์เรชัน
คุณปิ ยฉัตร ยมะสมิต
512/1 ถ.รามคําแหง110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 099-2496956
ธุรกิจหลัก : Merketer
(ทราบข่าวจากเว็บไซต์สมาคมฯ)
มติทป่ี ระชุม

รับรองสมาชิก

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมการจัดทําโครงการพัฒนา The Thai Herbal Recipe สู่ตลาดโลก
คุณฐิติ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าเป็ นการประชุมการจัดทําโครงการพัฒนา The Thai
Herbal Recipe สู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและเมืองสมุนไพรกลุ่ม
จัง หวัด โดยกรมส่ง เสริมการค้า ระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ไ ด้จดั ประชุ มเพื่อ เปิ ด ตัวการทํา
Application ของสมุนไพร โดยจัดทําเป็ น 4 ภาษา คือ ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ป่ ุน และ
ภาษาจีน โดยประชาสัมพันธ์ผา่ น Thai Trade.com และมีการออกบูธทัวโลก
่
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการผลิ ต การนําเข้าและการ
ขายเครื่องสําอาง ได้เชิ ญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุม ครัง้ ที่ 4/2560
คุ ณ มุ ก ดาได้ แ จ้ ง ให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า จากการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกํ า หนดกํ า หนด
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการผลิต การนํ าเข้าและการขายเครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 3/2560 ได้มกี ารมอบหมายให้
ฝ่ ายเลขานุ การฯนํ าร่างประกาศฯที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปดําเนินการรับฟั งความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่ว นที่เ กี่ยวข้อ ง ต่ อ มาสํานัก ควบคุมเครื่อ งสําอางและวัต ถุ อ ันตรายได้ดําเนิ นการจัด ประชุ มสัมมนา
ผู้ ป ระกอบการ เรื่อ ง การรับ ฟั ง ความเห็น กฎหมายลํ า ดับ รองเกี่ย วกับ เครื่อ งสํ า อาง ในวัน ที่ 30
พฤษภาคม 2560 โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วยผูป้ ระกอบการ เจ้าหน้าทีจ่ ากภาครัฐและ
เจ้าหน้าทีท่ ่เี กี่ยวข้องทัง้ หมดจํานวนประมาณ 340 คน ซึ่งได้รบั แบบเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ต่ อ ร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ งหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการผลิต หรือนํ า เข้า
เครือ่ งสําอาง พ.ศ. ... ตอบกลับมาจํานวน 38 ฉบับ โดยผลการรับฟั งความเห็นมีดงั นี้
1) เห็นชอบต่อร่างประกาศ จํานวน 22 ฉบับ
2) เห็นชอบแต่มขี อ้ แก้ไขเพิม่ เติม จํานวน 13 ฉบับ
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3) ไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศฯ จํานวน 3 ฉบับ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และให้ติดตามประกาศที่จะออกมาว่าเป็ นไปดังที
่ ่ทางสมาคมได้ใ ห้
ข้อคิดเห็นไว้หรือไม่
4.3

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครือ่ งสําอาง ครัง้ ที่ 2/2560
คุณชนะชัยได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าเป็ นการประชุมเรื่องร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. ... และ ร่าง
ประกาศคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง เรือ่ งการแสดงคําเตือนทีฉ่ ลากของเครื่องสําอางทีม่ วี ตั ถุทอ่ี าจใช้เป็ น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. ... การตีความในร่างประกาศฯ และอ่านคํานิยาม ดร.ปรีชากร
เสนอว่าตามหลักเกณฑ์ควรให้เป็ นไปตามหลัก ASEAN
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และให้ตดิ ตามผลต่อในการประชุมอนุฯครัง้ หน้า
4.4 สรุปการการเข้าร่วมการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิ ตภัณฑ์สุขภาพก่อนนําเข้า (License per
Invoice : LPI) และเอกสารประกอบการตรวจสอบของด่านอาหารและยา
คุณศิวาพรได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ถึงความคืบหน้ าการการปฎิบตั ิการในการให้ fast
track ของกองงานด่านอย. เกี่ยวกับการนํ าเข้าวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึง่ ปั จจุบนั นี้สนิ ค้าภายใต้
การควบคุมของอย. จะเป็ น red light ของทัง้ อย. และกรมศุลกากร และต้องมาผ่านพิธกี ารทีด่ ่านอย.ก่อน
จึงจะไปผ่านพิธศี ุลกากรได้ ซึง่ ตอนนี้ทางกองงานด่าน อย. ต้องการทําให้ประสิทธิภาพรวดเร็วยิง่ ขึน้ จึง
ได้มกี ารจัดทํา fast track ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร และ วัตถุดบิ ยาบางชนิด ทัง้ นี้สําหรับเครื่องสําอาง
อาจจะถูกจัดอยู่ในวาระต่อๆไป โดยให้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์ของกองงานด่าน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.5 อัพเดตการประชุม the Cosmetic Europe Meeting & IAC Meeting
ดร.ปรีชากรได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงผลการประชุม The Cosmetic Europe Meeting &
IAC Meeting โดยประเด็นสําคัญๆ คือเรื่องที่ COMMISSION REGULATION (EU) ฉบับที่
2017/1224 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ได้ประกาศแก้ไข Annex V โดยมีการเปลีย่ นแปลง % การใช้
สาร Methyl Isothiazolinone (MIT) ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางทีใ่ ช้แล้วล้างออก จากเดิมไม่เกิน
0.01% หรือ 100 ppm เป็ น 0.0015% หรือ 15 ppm ซึง่ มีผลบังคับใช้ใน EU ตัง้ แต่วนั ที่ 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สําหรับอาเซียนคงจะมีการประชุมเรื่องนี้กนั ในการประชุม ACC/ACSB ใน
ครัง้ หน้า ซึง่ มีความน่ าจะเป็ นสูงทีอ่ าเซียนจะประกาศตาม EU
มติทป่ี ระชุม รับทราบและมอบหมายให้ทมี วิชาการและฝ่ ายประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้สมาชิก
รับทราบในเบือ้ งต้น

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 10 สิ งหาคม 2560 ณ ห้ อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางสาวศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ
เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

