สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทยครั้งที่ 6/2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณทิพาพันธ์
อัศวรัตน์
แทน คุณสาโรจน์
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
6. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
7. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
8. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
9. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
10. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
12. คุณรักษณาลี
กังวาลวัฒนศิริ
13. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมป์ แทน คุณมาลี
14. คุณกิตติชัย
สุขประสงค์
แทน ดร.นีรนารถ
15. คุณเทพนิมิตร
ทองจันทร์
16. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
17. คุณยลธิดา
พานิชปรีชา
18. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
19. คุณนงลักษณ์
แทน คุณศิวาพร
20. คุณสาริตา
ดารงรัตน์นุวงศ์ แทน ดร.จิระพันธ์
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
3. คุณอนันต์
เหลืองสถิตย์กุล
4. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
5. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์
7. คุณภูสิฎฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. Mr.Peter
William

อินทพันธุ์

หาญสุโพธิพันธ์
จิณะไชย

เฟื่องฟูสิน
ม่วงเจริญ
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9. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
10. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณพิพัฒน์
กิตติประภารัชณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณพิมพ์
มะโนรมณ์
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย
เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
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3.2 ความคืบหน้า เรื่อง หนังสือแจ้งสมาชิกเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบารุงสมาชิก โดยทีม
เลขา
ทีมเลขา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง ความคืบหน้าในการแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการ
เก็บค่าบารุงสมาชิกของทางสมาคมฯ ซึ่งในขณะนี้ทางทีมเลขาได้ทาการเรียกเก็บค่าบารุงสมาชิก
ทั้งประเภทรายปี และตลอดชีพ ซึ่งในตอนนี้ยอดที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดอยู่ที่ 649,000 บาท ยอด
ที่ชาระแล้วอยู่ที่ 254,750 บาท โดยประมาณ 102 บริษัท จาก 297 บริษัทและตอนนี้ทางทีม
เลขาได้มีการโทรแจ้งถึงการชาระค่าสมาชิกให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.3

สรุปยอดการจาหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
- คุ ณ มณี รั ต น์ ได้ ร ายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ยอดจ าหน่ า ยหนั ง สื อ ASEAN
COSMETIC DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้ยอดจาหน่ายในเดือนกรกฎาคม ยังไม่มียอดการ
จาหน่ายเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.4

สมาชิกสมัครใหม่ 2 บริษัท
1. คุณขนิษฐา จิตต์กุล (จดทะเบียนในนาม บริษัทเอสพีซี คอสเมติก จากัด เลขที่ทะเบียน
การค้า : 1016100041798)
บริษัท อีวาแมค จากัด
53/5 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์ ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทร : 02 – 1570559 Email : support.guyythailand@iwata-th.com
ธุรกิจหลัก : บริษัททาการตลาดสร้างแบรนด์
มติที่ประชุม – รับรองการเป็นสมาชิก
2. คุณชยาภรณ์ อรุณนิยมศิลป์ (เลขที่ทะเบียนการค้า : 0135559014027)
บริษัท คิว-มา คอสเมติก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
77/118 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทร : 02 – 1992086 Email : info@gma-group.com
Website : https://www.qmapackage.com
ธุรกิจหลัก : ผู้ขาย – ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
มติที่ประชุม – มีมติให้ขอเอกสารเพิ่มเติม และขอเชิญมาแนะนาตัวเองในการประชุม คณะกรรมการ
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทยครั้งถัดไป
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมเสวนาวิชาการและผลงานของคณะทางานภาคประชาชนในงานมหกรรม
ภาคประชาชน “อย.ภาคประชาชนเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” ในวันที่ 24 กรกฎาคม
2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (ห้องประชุม 1 และห้องโถงชั้นที่ 1) (โดยคุณชนะ
ชัย)
โดยคุณชนะชัยได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าที่ทาง อย.ภาคประชาชนเผยแพร่ให้
ความรู้สู่ประชาชนซึ่งได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาบรรยายในหัวข้อ ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รู้เท่าทันสื่อลดวิกฤตโลก มีทั้งคณะเภสัชกรของศรีนครินทร์วิโรฒได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา
และมีคุณหมอมาบรรยายในเรื่องของผู้บริโภคอาหาร ว่าควรหลีดเลี่ยงหรือลดอาหารจาพวก รส
เปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม เพื่อลดปัญหาโรคไตและทาง อย. ได้ทาการสารวจแล้วว่าประเทศไทย
รับประทานอาหารจาพวกรสเค็มมากเกินไปจึงได้มีผู้ป่วยทางด้านโรคไตเพิ่มมากขึ้น สาหรับการ
จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้รับรู้ข่าวสารมากขึ้น
4.2

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาอางครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 31
กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1
ชั้น 2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (โดยคุณสุษิรา)
โดยคุณชนะชัย ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่า ผลกระทบจากพลาสติกไมโครบีดส์
(plastic microbeads) และการเลิกใช้พลาสติกไมโครบีดส์ในต่างประเทศ
จากการประชุมหารือแนวทางร่วมมือการเลิกใช้ไมโครบีดส์ (microbeads) เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาออก
ข้อกาหนดห้ามใช้พลาสติกไมโครบีดส์ เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอางในฐานะที่เป็นหน่วยงานใน
การกากับดูแลเครื่องสาอางของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ.2558
และจั ด ท าข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กใช้
เครื่ อ งส าอาง และส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายให้ ส านั ก ควบคุ ม
เครื่องสาอางและวัตถุอันตรายดาเนินการออกกฎหมายลาดับรอง รวมทั้ งแนวทางในการกากับ
ดูแลการผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องสาอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์
จากการสืบ ค้นข้อมูลของฝ่ายเลขานุการในที่ประชุม จึงเห็ นควรกาหนดลักษณะของ
เครื่องสาอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์ (plastic microbeads) เป็น
เครื่องสาอางที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขาย และนาเสนอ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดลักษณะของเครื่องสาอางที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขาย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. …….
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
1. ผศ.วิภาพร พนาพิศาล มีความกังวลในส่วนที่อยู่ในรูปของเหลวที่เป็ นการกระจาย
แบบคอลลอยด์ ไม่ได้อยู่ในรูปของแข็งที่จับต้อ งได้อาจก่อให้ เ กิดผลกระทบต่ อ
สิ่งวแวดล้อมได้เช่นกัน อีกทั้ง การระบุว่าจะมีการห้ามใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
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ล้างออกนั้น จะเป็นการควบคุมที่สอดคล้องกับแนวทางสากลหรือไม่และในส่วน
ของขนาดอนุภาคช่วง 0.1 ไมโครเมตร ถึง 5 มิลลิเมตรนั้น สอดคล้องกับสากล
หรือไม่
2. รศ.อุบ ลทิพย์ นิ มมานนิตย์ ให้ ความเห็ นว่า การระบุขนาดอนุภ าคเป็นช่ว ง 0.1
ไมโครเมตร ถึง 5 มิลลิเมตรนั้นจะเป็นการจากัดให้อยู่แค่ในช่วงของอนุภาคไมโคร
เพราะเนื่องจากหากอนุภาคมีขนาดต่ากว่า 0.1 ไมโครเมตร (เทียบเท่า 100 นาโน
เมตร) จะถูกจัดเป็นอนุภาคไมโคร หรือหากต้องการควบคุมไปถึงอนุภาคนาโนด้วย
ก็สามารถใช้คาว่า ต่ากว่า 5 มิลลิเมตรได้
3. ผู้แทนนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย ให้ข้อมูลว่า จุดประสงค์ของการให้
นิยามของขนาดอนุภาคไว้ที่ช่วง 0.1 ไมโครเมตร ถึง 5 มิลลิเมตรนั้น เนื่องจาก
ต้องการควบคุมขนาดของอนุภาคที่จัดเป็นไมโครเท่านั้น ไม่รวมถึงอนุภาคนาโน
โดยตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับนิยามของสมาคมเครื่องสาอางอาเซียน (ASEAN
Cosmetics Association : ACA)
ที่ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ ร่ า ง ประกาศฯ ที่ ป รั บ แก้ ใ นที่ ป ระชุ ม แล้ ว ตามเอกสารประกอบ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาอางครั้งที่ 4/2562 – 1 โดยมี
ข้อสังเกตจาก ผศ.วิภาพร พนาพิศาล ว่า การเขยนระบุเพียงแค่ของแข็งนั้นอาจไม่
ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากสารที่นามาทาเป็นพลาสติกไมโครบีดส์ได้นั้นส่วนใหญ่จะ
อยู่ในรูปของคอลลอยด์มีลักษณะเป็นของเหลว ซึ่งสิ่งที่ติดว่าเป็นประเด็นคือพลาสติกที่
อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ก็ตาม
4.3

สรุปการประชุมคณะทางานเรื่อง Microbiome survey, Tagetes erecta, Microplastics
ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย
(โดยทีมวิชาการ)
โดยคุณชนิดาได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่า สืบเนื่องจาก ICCR มีการประชุมเรื่อง
Microbiome มีการ set Microbiome working group ซึ่ง TCMA (ดร.ปรีชากร) ได้เป็น
สมาชิกในคณะทางาน เป้ าหมายคือ รวบรวมข้อมูล แต่ละประเทศ เพื่อคุย STD ของการ
เคลม เพื่อป้องกันไม่ให้เคลมเกินเครื่องสาอาง ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มี definition ของ Microbiome
ดังนั้นทาง ICCR เลยให้แต่ละประเทศไปหาข้อมูลของประเทศตัวเองมาโดย grouping ประเภท
Microbiome ให้ตามตารางข้างล่างซึ่งจากทางทีมวิชาการ ไปหาข้อมูลมา สรุปว่า ประเทศไทย
มีการพูดถึงและเคลมแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Prebiotic

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย

Next action : End of September จะมี telecom เพื่อให้แต่ละประเทศแชร์ข้อมูลที่ไปหามา
(Dr.ปรี จะเป็นคนแชร์)
4.4

สรุปการประชุมการใช้ประโยชน์ ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้า
ของไทยภายใต้ FTA ปัจจุบัน ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา13.00 – 16.00 น. ณ
ห้องราชดาริ ชั้น 12 (โดยคุณภูวดล)
โดยคุณภูวดลได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่า ทางกลุ่มจะต้องการศึกษา วิเคราะห์
เปรียบเทียบผลประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากการทบทวนหรือปรับปรุงพันธกรณี
ด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันนอกเหนือจาก
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนซึ่งประเทศที่ทา FTA ร่วมด้วยได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศซิลี ประเทศฮ่องกง ประเทศเปรู ซึ่งจากสิทธิใน
100% ประเทศไทยจะได้ใช้สิทธิ FTA จากประเทศอื่นๆ มากที่สุดได้แค่ 30%
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สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย

4.5

ประชุมคณะกรรมการฯ และจัดทา Workshop เพื่อระดมความเห็นแนวทางการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสมาคมการค้ า กลุ่ ม ยา ฯ วาระประจ าปี 2562-2563 ในวัน พุ ธ ที่ 7
สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย (โดยคุณวิมลศิริ)
โดยคุณภูวดลได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่า

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1013
ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

