รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี พ.ศ. 2564
ผ่าน VDO Conference Microsoft TEAM
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
เปิ ดประชุม

เวลา 13.00 น.
จํานวนสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 105 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้ งผลการดําเนินงานสมาคมฯ ประจําปี พ.ศ. 2564
ประธานกล่าวสรุ ปผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ การอบรม, การสัมมนา,
การจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารฯ ประจําเดือนระเบียบวาระฯ การมีส่วนร่ วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับ
องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ หรื อหน่วยงานทางราชการ
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1. ด้านการต่ างประเทศ
- เข้ าร่ วมการประชุมกฎหมายเครื่ องสํ าอางอาเซียน ครั้งที่ 33 (ACSB & ACC meeting) แบบ virtual
meeting ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564
- เข้ าร่ วมการประชุม ICCR ครั้งที่ 15 จัดโดย US FDA ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564
Microbiome and Cosmetics/Allergen project/Refillable Cosmetics
- เข้ าร่ วมการประชุมกฎหมายเครื่ องสํ าอางอาเซียน ครั้งที่ 34 (ACSB & ACC meeting) แบบ virtual
meeting ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564
2. ด้านการสนับสนุน SME
- จัดการอบรม/สั มมนา เพื่อให้ผปู ้ ระกอบรายเล็กสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
1. การชี้แจงความคืบหน้ าของกฎหมายเครื่ องสําอางในประเทศไทย อัพเดทกฎหมายใหม่ โดย ทีม
วิชาการ สมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสําอางไทย เรื่ อง แอลกอฮอล์เจลและประกาศตามอาเซียน/อัพเดทกฏหมาย กัญ
ชง-กัญชา
2. การชี้แจงความคืบหน้ าของกฎหมายเครื่ องสําอางในประเทศไทยอัพเดทเทรนของกฎหมายที่กาํ ลังจะ
บังคับใช้ โดย ทีมวิชาการ สมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสําอางไทย เรื่ อง อัพเดทความคืบหน้ากฎหมายเครื่ องสําอาง
อาเซียน/การชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมายเครื่ องสําอางในประเทศไทย/หลักเกณฑ์การโฆษณา
เครื่ องสําอางในประเทศไทยและร่ างคู่มือโฆษณา
- ประชาสั มพันธ์ โครงการการส่ งเสริ มและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
- ประชาสั มพันธ์ ข้อมูลข่ าวสารในด้ านต่ างๆ ผ่าน อีเมล์, Facebook หรื อทาง website
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สรุปกิจกรรมของสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย (มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565)

3. ด้านวิชาการ
- เข้าร่ วมประชุมชี้แจงกับทาง กลุ่มควบคุมเครื่ องสําอาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ องแนวทาง
การใช้คาํ ว่า Anti-Bacterial หรื อ แอนตี้แบคทีเรี ยในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
- เข้าร่ วมประชุม Bilateral Meeting between ACA and Indonesia’s, Laos’s, Myanmar’s & Cambodia’s
FDA on country specific requirement
- เข้าร่ วมประชุม ฝ่ ายวิชาการหารื อเรื่ อง เวชสําอางสมุนไพร เพื่อจัดทํารายละเอียดในการชี้เเจงให้กบั ทางอย.
เป็ นตัวแทน รับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชง
- เป็ นตัวแทน เข้าประชุมคณะทํางานพิจารณากฎหมายลําดับรองสําหรับพระราชบัญญัติเครื่ องสําอาง พ.ศ.
2558 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เรื่ องข้อเสนอของทันตแพทย์ให้เปลี่ยนแปลงคําเตือน
ของยาสี ฟันและ นํ้ายาบ้วนปาก
- เป็ นตัวแทน เข้าร่ วมประชุม รับฟังความเห็นต่อ (ร่ าง) กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562
- เข้าร่ วมการประชุม คณะกรรมาธิการ เรื่ อง ร่ าง พรบ เครื่ องสําอาง
- เข้าร่ วมการประชุม Workshop on Updating ASEAN Guideline for Harmonisation of Standard
- เข้าร่ วมการประชุม หารื อร่ วมภาครัฐ-เอกชน เรื่ อง refill station
- จัดประชุม (ร่ วมกับ ACA) ACA workshop on concern of cosmetic notification in Myanmar และ การ
ประชุม ACA workshop on concern of cosmetic notification in Laos
มติที่ประชุม

รับทราบ และมีมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2564

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองงบดุล ประจําปี พ.ศ. 2564
คุณพรรษชล ลิมธงชัย เหรัญญิกสมาคมฯ กล่าวรายงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารงบดุลการเงินที่แสดง
รายได้ - รายจ่าย เมื่อสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
มติที่ประชุม

รับทราบ และมีมติรับรองรายงาน ในงบรายได้ – รายจ่าย และงบดุลประจําปี พ.ศ.2564

_________________________
คุณศิวาพร เฟื่ องฟูสิน
เลขาธิการสมาคมฯ
ผูต้ รวจรายงาน
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_________________________
นางสาวมุกดา โจวตระกูล
กรรมการฝ่ ายทะเบียนสมาคมฯ
ผูบ้ นั ทึกรายงาน
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ปิ ดประชุม 16.30 น.

