สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 5/2561
วันพฤหัสบดีท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
3. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
5. คุณมุกดา
โจวตระกูล
6. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
7. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
8. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล
10. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์
11. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
12. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
13. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
14. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
15. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า
16. คุณ วรนุ ช
เติมตระกูล
17. คุณสุพชั ชา
คณาวงศ์
18. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์
19. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร

ประธานทีป่ ระชุม

แทนดร.สุษริ า สุดกรยุทธิ ์
แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์

แทนคุณแคทรียา ศรเกตุ

แทนคุณมาลี

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
3. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
5. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
8. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
9. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
10. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
11. คุณอรรณพ
อารัญญิก

หาญสุโพธิพนั ธ์

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
12. คุณมุกดา

โจวตระกูล

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.คาโอคอม ซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมได้แจ้งให้กรรมการในทีป่ ระชุมทราบถึงเกณฑ์การ
เข้าร่วมประชุมบอร์ดว่าหากกรรมการท่านใดไม่เข้าประชุมครบ 3 ครัง้ จะมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนให้
เข้าร่วมการประชุม ซึง่ เกณฑ์น้ีมผี ลบังคับใช้ทงั ้ กลุ่มฯเครือ่ งสําอางและสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 9 สิ งหาคม 2561
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กใหม่ 6 บริษทั
1.) คุณชญาภา แช่มพงษ์ (เลขทะเบียนการค้า : 0105558042337)
บจก.ซีเอ็น คอร์เปอร์เรชัน่
106/115 ซอยนักกีฬาแหลมทอง14 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม.
โทร : 062 949 8888 อีเมล์ : cncorporation99@gmail.com
ธุรกิจหลัก ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก งานอบรมPIF ครัง้ ที่ 2)
2.) คุณดร เกสรสมบัติ (เลขทะเบียนการค้า : 0505556009428)
บจก.เฮิรบ์ เบสิคส์

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
79 หมู่ 3 ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 052 009 438 อีเมล์ : herb_basics@yahoo.com
ธุรกิจหลัก ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก เว็บไซต์สมาคมฯ)
3.) คุณเพ็ญจันทร์ พานิชกุล (เลขทะเบียนการค้า : 0105553046989)
DKSH Management (Thailand) Ltd.
2016 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม.
โทร : 081 815 8211 อีเมล : phenchan.p@dksh.com
ธุรกิจหลัก อื่น (เจ้าของผลิตภัณฑ์)
(ทราบข่าวจาก บจก. ดีเคเอสเอช)
4.) คุณรณกร แซ่ล้ี (เลขทะเบียนการค้า : 0105561082115)
บจก.แอนนา เบลล่า
282/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
โทร : 02 246 6180 อีเมล์ : annabella.th@annabella.org.in
ธุรกิจหลัก ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
(ทราบข่าวจาก เว็บไซต์สมาคมฯ)
5.) คุณวีรศิ า ยาไทย (เลขทะเบียนการค้า : 0105556065496)
บจก. คอนวาเทค (ประเทศไทย)
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02 614 7015 อีเมล์ : Weerisa.Yathai@convatec.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (ผูน้ ําเข้าเครือ่ งสําอาง)
(ทราบข่าวจาก เว็บไซต์สมาคมฯ)
6.) คุณนิจรัตน์ นาคถนอม (เลขทะเบียนการค้า : 0105522020724)
บจก. ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคลั
37 ซอย ฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม.
โทร : 02 326 0750-4 อีเมล์ : nijarat@fac.thaimeiji.co.th , rungnapa@thaimeiji.co.th
ธุรกิจ : Importer own product
(ทราบข่าวจาก งานสัมมนา PIF ครัง้ ที่ 2)

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
มติทป่ี ระชุม - รับรองการเป็ นสมาชิกบริษทั 4 บริษทั ได้แก่ บจก.ซีเอ็น คอร์เปอร์เรชัน,
่
DKSH
Management (Thailand) Ltd.,บจก. คอนวาเทค (ประเทศไทย และ บจก. ไทยเมจิฟาร์มาซิว-ติคลั
และมีมติขอเอกสารเพิม่ เติม 2 บริษทั ได้แก่ บจก.เฮิรบ์ เบสิคส์ และ บจก.แอนนา เบลล่า
ความคืบหน้ าในการจัดทําหนังสือ ACD โดย ดร.สุษิรา
คุ ณ วิม ลศิร ิ ได้ร ายงานให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบถึง ความคืบ หน้ า ของการจัด ทํา หนั ง สือ Asean
Cosmetic Document ขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาต่างๆ ส่วนของ
การจัดส่งหนังสือหลังพิมพ์ , การจัดทําใบจองหนังสือทีจ่ ะนํ าไปตัง้ ในงาน Beyond Beauty การชําระ
เงินได้มกี ารเตรียมใบเสร็จเป็ นฉบับภาษาอังกฤษไว้แล้ว เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะมีหนังสือส่วนหนึ่งมอบ
ให้อย. ประเทศต่างๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ได้มอบหมายให้คณ
ุ วัชราพรเป็ นผูด้ แู ลในส่วนนี้
3.2

มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบและได้เลือกหน้าปกของหนังสือ ACD
3.3

งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือนมีนาคม 2561
หน่วย:บาท
1มกราคม-31มีนาคม2561

มีนาคม
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 เมษายน 2561

66,000.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
33,500.00
0.00
3,366.00
1,636.00
945.25
1,385.16
25,043.74
(65,876.15)
123.85
-

มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ

148,500.00
0.00
0.00
87,000.00
235,500.00
100,500.00
29,350.00
7,213.00
7,149.02
2,420.75
2,425.16
87,668.85
(236,726.78)
(1,226.78)
(1,226.78)
142,202.95

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
3.4

งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือนเมษายน 2561

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 เมษายน 2561

มีนาคม
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 พฤษภาคม 2561

18,000.00
201,500.00
15,519.00
0.00
235,019.00
33,500.00
133,180.00
3,030.00
2,095.20
963.00
4,575.18
101,596.27
(278,939.65)
(43,920.65)
-

มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ

166,500.00
201,500.00
15,519.00
87,000.00
470,519.00
134,000.00
162,530.00
10,243.00
9,244.22
3,383.75
7,000.34
189,265.12
(515,666.43)
(45,147.43)
(45,147.43)
142,202.95

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
3.5

งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
หน่วย:บาท
1พฤษภาคม-31 พฤษภาคม 2561

มีนาคม
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 มิถุนายน 2561

50,100.00
579,720.00
0.00
44,500.00
674,320.00
33,500.00
247,159.00
74,350.00
3,004.25
2,385.94
1,232.00
10,702.50
(372,333.69)
301,986.31
-

มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ

216,600.00
781,220.00
15,519.00
131,500.00
1,144,839.00
167,500.00
409,689.00
84,593.00
12,248.47
5,769.69
8,232.34
199,967.62
(888,000.12)
256,838.88
256,838.88
142,202.95

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
3.6

งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือนมิ ถนุ ายน 2561
หน่วย:บาท
1มกราคม-30 มิถุนายน 2561

มิถุนายน
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 กรกฎาคม 2561

18,300.00
10,800.00
10,000.00
0.00
39,100.00
33,500.00
0.00
1,269.00
2,291.00
0.00
1,842.00
22,819.88
(61,721.88)
(22,621.88)
-

มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ

234,900.00
792,020.00
25,519.00
131,500.00
1,183,939.00
201,000.00
409,689.00
85,862.00
14,539.47
5,769.69
10,074.34
222,787.50
(949,722.00)
234,217.00
234,217.00
142,202.95
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3.7

งบรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
หน่วย:บาท
1มกราคม-31 กรกฎาคม 2561

กรกฎาคม
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2561
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 สิงหาคม 2561

9,300.00
4,000.00
20,000.00
0.00
33,300.00
33,500.00
0.00
6,035.00
1,840.25
1,375.55
4,504.00
9,955.12
(57,209.92)
(23,909.92)
-

มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ

244,200.00
796,020.00
45,519.00
131,500.00
1,217,239.00
234,500.00
409,689.00
91,897.00
16,379.72
7,145.24
14,578.34
232,742.62
(1,006,931.92)
210,307.08
210,307.08
142,202.95
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3.8

ประกวดสมาคมฯการค้า ประจําปี 2561 โดยฝ่ ายเลขา
คุณ ศิว าพร ได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบถึง หลั กเกณฑ์ก ารพิจ ารณารวมถึงเอกสารการ
ประกวดสมาคมการค้าประจําปี 2561 และการประกวดนายกสมาคมการค้าดีเด่นและนายกสมาคม
การค้ารุ่นใหม่ และได้แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าจะมีทมี คณะกรรมการมาตรวจสมาคมฯในวันพุธที่ 26
กันยายน 2561
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบหลักเกณฑ์การประเมินผล
3.9 ความคืบหน้ าในการจัดซุ้มในงาน Beyond Beauty วันที่ 20-22 กันยายน 2561
โดยฝ่ ายเลขา
คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่างาน Beyond Beauty ในปี น้ีจะจัดขึน้ ในวันที่ 20-22
กันยายน 2561 ณ Hall 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในงานนี้ทางสมาคมฯได้ไปออกบูธให้
คําปรึกษาด้วย โดยบูธของสมาคมฯจะอยู่บูธ C48 จึงอยากขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงาน
ดังกล่าว
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบและได้มกี ารรวบรวมรายชือ่ กรรมการทีจ่ ะไปประจําบูธในแต่ละวัน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการจัดสัมมนา PIF ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิ งหาคม 2561 โดยฝ่ ายจัดหารายได้และ
ฝ่ ายวิ ชาการ
คุณนิพนธ์ ได้รายงานผลสรุปการจัดสัมมนา PIF เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2561 ให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ผลสรุปจากการทําแบบประเมินของผูเ้ ข้าร่วมงานจํานวน 60 ชุด โดยแบ่งเป็ นหัวข้อ
หลักๆ (แต่ละหัวข้อมีคาํ แนนเต็มที่ 5 คะแนน) ดังนี้
1. เนื้อหาหลักสูตร ตรงกับความต้องการและสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้ ได้คะแนนเฉลี่ยที่
4.10
2. เอกสารประกอบการอบรมและสัมมนาและสิง่ อํานวยความสะดวก ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 3.83
3. ระยะเวลาของหลักสูตรเหมาะสมกับปริมาณเนื้อหา ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.13
4. การลงทะเบียนและอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้ าที่ตลอดการอบรม ได้ค ะแนนเฉลี่ยที่
4.48
5. สถานที่ ในการจัดอบรมและสัมมนา
5.1 สภาพห้อง และสิง่ อํานวยความสะดวกภายในห้องอบรมและสัมมนา ได้คะแนนเฉลีย่ ที่
4.30
5.2 ความสะดวกในการเดินทาง ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.25
5.3 ทีจ่ อดรถ ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.20
6. ความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณอาหารว่าง 4.28
ด้านการนําเสนอของวิทยากร : เทคนิคการบรรยาย มีความชัดเจน ตรงประเด็นและครบถ้วน
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผูน้ ํ า
เข้าเพื่อขาย หรือผูร้ บั จ้างผลิต จัดเก็บข้อมูล เกีย่ วกับเครือ่ งสําอางไว้เพื่อการตรวจสอบ (PIF)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.37
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2. PIF ส่วนที่ 1: ภาพรวมของเครื่องสําอาง (Cosmetic product summary) ได้คะแนนเฉลีย่ ที่
4.37
3. PIF ส่วนที่ 2: ข้อมูลของวัตถุดบิ (Data of raw material) ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.23
4. PIF ส่วนที่ 3: ข้อมูลเครือ่ งสําอางสําเร็จรูป (Data of cosmetic finished
product) ได้คะแนนเฉลีย่ ที่ 4.15
สรุปได้ว่าค่าเฉลีย่ โดยรวม คือ 4.226 จากจํานวนแบบสอบถาม 60 ชุด และจากการจัดงานในครัง้ นี้ม ี
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาถึง 76 ท่านซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 3/2561 ในวันที่ 3 กันยายน
25641 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้ องประชุมหลวงแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 สํานัคณะกรรมการ
อาหารและยา โดย ดร.ธนกร
ดร.ธนกร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุ มทราบว่ า จากการประชุมคณะอนุ ก รรมการมาตรฐาน
เครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 3/2561 ที่ผ่านได้มกี ารกล่าวถึง ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง
ฉลากเครื่อ งสําอาง พ.ศ. ... ว่าด้ว ยเรื่อ ง เดื อน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดื อน ที่หมดอายุ หรือ
ข้ อ ความอื่นที่มีค วามหมายในทํานองเดี ย วกัน ซึ่งทางสมาคมไม่เ ห็นด้ว ยที่ทางกลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เสนอให้เพิม่ ร่างอีก 1 ร่าง ที่ให้ใส่วนั หมดอายุในทุกผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ทัง้ นี้ทาง
สมาคมฯ ได้ถามถึงข้อมูลการร้องเรียนเกีย่ วกับการแสดงวันหมดอายุจากผูบ้ ริโภคว่ามีหรือไม่อย่างไร
ซึ่งกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคชี้แจงว่าไม่มขี ้อมูลมาสนันสนุ นและให้ผู้ประกอบการไปหาข้อมูลนี้มาเอง
นอกจากนี้ทางสมาคมได้อ้างอิงถึงการจัดทํา GRP และการประชุมหารือกันหลายครัง้ ระหว่างผู้ท่ี
เกี่ยวข้อ งและได้ต กผลึ กในบางประเด็นแล้ว แต่ ข้อ เสนอของกลุม่ คุ้มครองผู้บริโ ภคที่ใ ห้แ สดงวั น
หมดอายุในทุกผลิตภัณฑ์นัน้ ทําให้ผลของการการประชุมและความพยายามที่กล่าวมานัน้ สูญเปล่า
ในส่วนของรายการในบัญชีแนบท้ายของอีกร่างประกาศหนึ่ง ในร่างประกาศข้อความ “เครื่องสําอาง
ป้ องกันแสงแดดทีม่ สี ่วนผสมของ Avobenzone หรือเครื่องสําอางทีม่ สี ่วนผสมของ Avobenzone “
ในบัญชีแนบท้ายนัน้ ฝ่ ายเลขาได้มกี ารนําเสนอข้อมูลเฉพาะ Avobenzone เท่านัน้ ว่าสารนี้ง่ายต่อการ
เสื่อมสภาพด้วยแสง ทางสมาคมชีแ้ จงว่า Avobenzone ได้มกี ารนําไปใช้ในการป้ องกันการเปลีย่ นสี
ของผลิตภัณฑ์ เช่น นํ้ าหอม หรือเจลอาบนํ้ า ซึ่งหน้ าที่ของ Avobenzone เป็ นเพียงเพื่อป้ องกันตัว
ผลิตภัณฑ์ และทีป่ ระชุมเห็นด้วยที่ตดั คําว่า “เครื่องสําอางที่มสี ่วนผสมของ Avobenzone” ออกไป
เพราะ ไม่ได้เป็ น Primary sunscreen product ทางอย อยากให้ใส่วนั หมดอายุในเครื่องสําอาง
ป้ องกันแสงแดดทุกตัวแต่ทางนักวิชาการให้ขอ้ มูลว่าการเสื่อมสภาพด้วยแสงนัน้ มีเฉพาะ chemical
UV filters เท่านัน้ นักวิชาการเลยเสนอให้ใส่เฉพาะ chemical UV filter ในบัญชีแนบท้าย และต้อง
เป็ นสารทีก่ รมวิทย์สามารถวิเคราะห์ได้ ซึง่ ในปั จจุบนั วัดได้เพียง 11 รายการ ทาง อย และนักวิชาการ
เลยให้ใส่ทงั ้ 11 รายการของ Chemical UV filter ลงไปรายการในบัญชีแนบท้าย ผูป้ ระกอบการชีแ้ จง
ว่าเนื่องจากที่ประชุมวันนี้พจิ ารณาข้อมูลเรื่องการเสื่อมสภาพด้วยแสงของ Avobenzone เพียงสาร
เดียวเท่านัน้ เหตุใดจึงสรุปให้ใส่ 11 รายการของ Chemical UV filter ลงไปในร่างประกาศ ทาง
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สมาคมเสนอให้คงไว้เฉพาะ Avobenzone เพียงสารเดียว อย่างไรก็ตามท่านประธานไม่ได้แก้ไข
ตามที่สมาคมเสนอแต่ เ พียงให้ฝ่ ายเลขาบันทึกไว้ในการประชุมเท่านัน้ ในประเด็นถัดมาเรื่อ งของ
เลขที่ใบรับจดแจ้ง ทางสมาคมชี้แจงว่าคําว่าเลขที่ใบรับแจ้งและเลขที่ใบรับจดแจ้งนัน้ ทัง้ สองคํานี้
ไม่มคี วามแตกต่างกันในสาระสําคัญ ทางสมาคมได้เสนอให้ใช้คาํ เดิมคือ เลขทีใ่ บรับแจ้ง หรือให้ใช้ทงั ้
ทัง้ 2 คํา คือ เลขทีใ่ บรับแจ้ง หรือ เลขทีใ่ บรับจดแจ้ง เพราะผูป้ ระกอบการจะได้ไม่ต้องแก้ไขฉลากทีม่ ี
อยูใ่ นปั จจุบนั ผู้เข้าประชุม นักวิชาการเห็นด้วยว่าไม่ใช่สาระสําคัญแต่ทาง อย ต้องแก้ไขเพื่อให้ตรง
ตามกฎหมายที่เขียนไว้ สมาคมชี้แจงว่าอยากให้พจิ ารณาถึงความจําเป็ นของการแก้ไขเพราะการ
แก้ไขคํานี้ต้องแก้ไขฉลากทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดในทุกผลิตภัณฑ์ ในส่วนของระยะเวลาบังคับใช้ ทางสมาคม
เสนอให้ขยายเวลาบังคับใช้จาก 1 ปี เป็ น 3 ปี เพราะเนื้อหาสาระในประกาศได้เปลีย่ นแปลงไปมาก
จากร่ า งประกาศที่ไ ด้ ร ั บก่ อ นวัน เข้า ประชุ ม ซึ่ง มีผ ลกระทบต่ อ ผู้ป ระกอบการจํา นวนมาก และ
ผูป้ ระกอบการได้เสนอให้ทําประชาพิจารณ์จากผูม้ สี ่วนได้เสียก่อนการประกาศนี้บงั คับใช้เนื่องจากว่า
ร่างประกาศเรือ่ งฉลากนี้ยงั ไม่ได้มกี ารทําประชาพิจารณ์มาก่อน
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3 สรุปการประชุมวิ ชาการ เมือ่ วันที่ 31 สิ งหาคม และ วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ
สมาคมผูผ้ ลิ ตเครือ่ งสําอางไทย โดยคุณชนะชัย
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าการประชุมวิชาการเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม และวันที่
4 กันยายน ทีผ่ ่านมานัน้ ได้กล่าวถึง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง hand gel sanitizer ทาง
กองเครื่องมือแพทย์ได้ออกหนังสือเวียนเลื่อนวันประชุมรับฟั งความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่อ งผลิต ภั ณฑ์ทํ า ความสะอาดมื อที่ม ี แอลกอฮอล์เ ป็ น ส่ว นประกอบเพื่อ สุข อนามัย
(Alcohol based hand sanitizer) จากวันที่ 11 กันยายน 2561 เป็ นวันที่ 27 กันยายน 2561 โดย
กล่าวสรุปในสาระสําคัญคือจะปรับผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ดังกล่าวทัง้ จากทีเ่ คยเป็ นยาหรือเครื่องสําอางให้
มาตกอยูใ่ นกลุ่มเครือ่ งมือแพทย์ทงั ้ หมด ซึง่ ทางกลุม่ วิชาการกําลังประชุมเพื่อทําจดหมายเพื่อผ่อนผัน
ในเรื่องดังกล่าว และในการนี้ทางอย.ได้มกี ารเสนอการยกร่างพรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ. ทางสมาคมฯ
กําลังหารือกันว่าจะนําเสนอข้อเสนอนําเพิม่ เติมไปกับการยกร่างพรบ. ในครัง้ นี้หรือไม่
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4

ประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 6/2561 โดย คุณนิ พนธ์
ไม่ได้รายงานในทีป่ ระชุม

4.5 การเตรียมการประชุม ACC และการประชุมอื่นๆ ที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม
โดยดร.ปรีชากร
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงการเตรียมข้อมูลประชุม ACC และ ACSB ทีจ่ ะ
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกัลลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยหากกรรมการ
ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อประสานงานผ่านคุณชนะชัยได้ และในวันที่ 4

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
ตุลาคม 2561 นี้จะมีการประชุมสรุป Pre-Read for ACSB Prep ณ สํานักคณะกรรมการอาหารและ
ยา
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4.6

คณะทํางานเพื่อดําเนิ นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโฆษณา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ทางกลุม่ เครื่องสําอางเริม่ มีปัญหาเกี่ยวกับการ
โฆษณาสินค้าเครื่องสําอางมากขึน้ เนื่องจาก กสทช เริม่ เข้ามีมบี ทบาทในการระงับโฆษณาตามช่อง
ต่างๆ รวมถึงมีการจัดตัง้ คณะกรรมการใหม่ทอ่ี าจจะมีอย.เข้าไปนังในกลุ
่
ม่ นี้ดว้ ย รวมทัง้ ยังมีข่าวลือว่า
ทางช่องแต่ละช่องได้รบั negative list ทีบ่ อกไว้ว่าคําใดไม่สามารถโฆษณาได้ โดยมิได้ดูตวั บริบท ทํา
ให้ผปู้ ระกอบการค่อนข้างได้รบั ความเดือดร้อนในเรือ่ งดังกล่าว จึงขอเสนอให้มกี ารจัด working group
เพื่อ ดํ า เนิ น การเรื่อ งนี้ (นํ า โดย คุ ณ อภิ นั น ท์ ) หลัง จากนั ้น นั ด ทัง้ 3 สมาคม คุ ย กับ กลุ ่ม post
เครือ่ งสําอาง เกีย่ วกับปั ญหาการโฆษณาในปั จจุบนั รวมถึงกระบวนการ defend ของบริษทั ว่าปั จจุบนั
ยังมีอยูห่ รือไม่ หรือ อาจรวม cluster สุขภาพเข้าไปด้วยกันเลย

มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป – วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้ อง GS1-2 สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

