
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมผู้ผลติเครือ่งสำอางไทยครั้งที่ 17/2562 

วนัพฤหสับดทีี ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ 1010 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ  

 
รายชือ่กรรมการทีเ่ข้ารว่มการประชมุ  

1. คุณเกศมณี  เลิศกิจจา 
2. ดร.ปรีชากร  สุวรรณเพ็ญ 
3. คุณชนะชัย   วรรณประเสริฐ 
4. คุณนิพนธ์  เผ่านิ่มมงคล 
5. คุณฐิติ   ตัณฑสุทธิ์    
6. คุณสุพจน์  รุ่งเจริญ 
7. คุณสายใจ  พรหมเตเวส 
8. ดร.ธนกร   เวียงศรีพนาวัลย์ 
9. คุณภูวดล  อ้างสันติกุล 
10. คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน ์
11. ดร.จิรพันธ์  ม่วงเจริญ 
12. คุณมาลี   หาญสุโพธิพันธ์ 
13. คุณมุกดา  โจวตระกูล 
14. ดร. สุษิรา  สุดกรยุทธ์ 
15. คุณศิวาพร  เฟ่ืองฟูสิน 
16. ภญ.ดร. นีรนารถ  จิณะไชย 
17. คุณวัชราพร  ผาวิจิตราสกุล          
18. คุณจิตตพันธ์  หงส์สิริ  
19. คุณชนิดา  อยู่เชื้อ 

 
กรรมการทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มการประชมุ (ตดิภารกจิอืน่) 

1. คุณสาโรจน์   อินทพันธุ์ 
2. คุณวิมลศิริ  ปัญจธนศักดิ์ 
3. Mr.Peter   William 
4. คุณอภินันท์   โรจนวิภาต 
5. คุณพงศ์ประพันธ์  สุสัณฐิตพงษ์ 
6. คุณรักษณาลี  กังวานวัฒนศิริ 
7. คุณมณีรัตน์  สุขจิตร 
8. คุณยลธิดา   พาณิชปรีชา                 
9. คุณณัฏฐ์ชร  ปุณมนัสโภควิชญ์           
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10. คุณภูสิฏฐ์  ศรีโรจนภิญโญ              
11. คุณเทพนิมิต  ทองจันทร์ 

             
สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. คุณบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล  บจก. ไทยสปาแอนด์เนเชอรัล 
2. คุณสาริศา  ลีละยุทธโยธิน  เลขาประธานสภาอุตสาหกรรมฯ 
3. คุณอรรณมา  ชันทองคำ  เลขาประธานสภาอุตสาหกรรมฯ 
4. คุณภัทรวรรณ           มีสูงเนิน                     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. คุณกษิตรา  แก้วศรี   สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง 

 
เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

- คุณเกศมณีแจ้งในที่ประชุมให้ทราบเรื่อง 
1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือแจ้งว่าจะมีการจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์ค้าปลีกวิถี

ใหม่ฝ่า COVID-19" "โชห่วยตอ้งปรับตัวอย่างไรจึงจะได้ไปต่อ" ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 
2563 เวลา 09.00-11.00 น. โดยมีคุณสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็น
ประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากห้าง Modern Trade ร่วมให้ความรู้ในการฝ่าวิกฤติ COVID-
19 จึงขอเรียนเชิญนายกสมาคมฯ หรือผู้แทน จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมรับฟังสัมมนา ณ ห้อง 
Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

2. องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ได้จัดทำแบบสำรวจ เรื่อง Business 
Outlook and Digital Strategy towards the New Normal ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล
มุมมองของผู้ประกอบการในอาเซียนและการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคธุรกิจ 
ที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยเนื้อหาของแบบสำรวจ ประกอบด้วย 
3 ส่วน คือ 

• ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจของท่าน   

• การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ความเห็นต่อภาครัฐ /สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน 
จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสำรวจ ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 

3. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมเจรจาความตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ (วาระพิเศษ CPTPP) ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 
น. ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึง
ขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมฯ หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม  
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4. บริษัทโกลบอล อินเตอร์เนชั่นเนล ประกอบกิจการเกี่ยวกับ Hair care อยากขอรายชื่อ

สมาชิกท้ังหมดของเรา แต่เราไม่สามารถให้รายชื่อเหล่านั้นแก่บริษัทใดได้ จึงได้แจ้งในที่
ประชุมเพ่ือว่าหากมีกรรมการท่านใดสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือต้องการปรึกษาให้ติดต่อที่
บริษัทโกลบอล อินเตอร์เนชั่นเนลต่อไป 

5. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สมาคมฯ ได้เข้าหารือกับมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เรื่องผลการทดสอบ
แอลกอฮอล์เจลที่ตกมาตรฐานของ 39 บริษัทที่เป็นประเด็นอยู่ว่า สินค้าแอลกอฮอล์เจลเมื่อ
ถึงมือผู้บริโภคนั้นมีแอลกอร์ฮอร์ไม่ถึง 70% เพ่ือชี้แจงถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคที่ยัง
สามารถฆ่าเชื้อได้ดีตามท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดมาตรฐานไว้อยู่ และการ
ระเหยนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งบรรจุภัณฑ์หรืออุณหภูมิการเก็บรักษา ทั้งนี้ยังขอความ
ร่วมมือกับมูลนิธิฯ ในการประสานงานกันในเรื่องเครื่องสำอางหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย
เนื่องจากสมาคมฯ มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา 

 
ระเบยีบวาระที ่ 2  รบัรองรายงานการประชมุ 
2.1 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563  
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3  เรือ่งเพือ่พิจารณา 
3.1 งบรายรบั - รายจา่ย ประจำเดอืน มิถนุายน 2563 

 

มิถุนายน 1มกราคม-30 มิถุนายน 2563

รายได้ คา่บ ารุงกลุ่มฯปี2562 10,000.00 337,900.00               

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอ่ื้น 800.00 800.00

รวมรายรับ 10,800.00            338,700.00               

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้งและโบนัส 17,730.00            166,196.67               

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 0.00 1,422.00

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 920.00                 11,860.00                  

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 1,078.78              8,528.51                    

คา่ไฟฟ้า 1,434.75 6,218.60                    

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 480.00 3,534.00

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 17,093.61            123,333.69               

รวมคา่ใช้จ่าย (38,737.14) (321,093.47)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย (27,937.14) 17,606.53 

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 17,606.53 

-                        142,202.95               

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย

งบรายได-้คา่ใช้จ่าย

ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

หน่วย:บาท
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 -  คุณเกศมณีได้กล่าวในที่ประชุมเรื่องได้ลงบันทึกแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการเป็นลูกหนี้ของ
คุณอนงค์นาฏและให้แจ้งแก่คุณอนงค์นาฏรับทราบการแจ้งความแล้ว คุณอนงค์นาฏจะนำส่งเงินคืนงวดแรก
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท จนครบจำนวน 
 
3.2 ความคบืหน้า เรือ่งการเรยีกเกบ็ค่าบำรงุสมาชิกสมาคมฯ ป ี2563  โดยทีมเลขา 
 -   คุณกษิตรากล่าวในที่ประชุมแทนคุณมณีรัตน์ถึงข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563   
   สมาคมฯ มีสมาชิกท้ังหมด 174 ราย   
   ชำระเข้ามาแล้ว 100 ราย เป็นจำนวนเงิน 341,750 บาท 
   ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก จำนวน 2 ราย 
   แจ้งว่าเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 10 ปี จำนวน 3 ราย 
   ค้างชำระ จำนวน 69 ราย 
 -  ดร.ปรีชากรกล่าวเสริมในท่ีประชุมว่า ควรทำสรุปเป็นตารางการรับชำระเงินในแต่ละเดือน ตั้งแต่
เดือน มกราคม 2563 เพ่ือให้เห็นภาพในแต่ละเดือนและนำเสนอต่อไป 
 
3.3 การจัดประชมุสามญั ประจำป ี2562 สมาคมผูผ้ลิตเครือ่งสำอางไทย 
 -  คุณศิวาพรกล่าวในที่ประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 หากมีมติ
ที่จะจัดงานควรเร่งดำเนินการเนื่องจากควรมีเวลาในการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย1-2 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้
ทำกำหนดการรวมถึงหัวข้อที่จะบรรยายในงานนี้ไว้แล้วเพียงแต่ต้องประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
วิทยากรไป  
 -  คุณมุกดากล่าวในที่ประชุมว่าขอเสนอสถานที่จัดงานที่ C asean อาคาร CW Tower ถ.รัชดาฯ 
เนื่องจากห้องประชุมและที่จอดรถสะดวก และเสนอให้จัดการประชุมแบบออฟไลน์ 
 -  ดร.ปรีชากรกล่าวในที่ประชุมว่าเราควรจัดตามที่เรามีกำหนดการไว้แล้ว ให้มีการถาม-ตอบกับ
เจ้าหน้าที่ อย. 
 - คุณเกศมณีกล่าวในที่ประชุมว่าควรมีการเตรียมการตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ไว้ก่อน เช่น เรื่องการ 
Re call สินค้า, สสจ. 
มติที่ประชุม – ให้มีการจัดการประชุมแบบออฟไลน์ ช่วงวันที่ 16, 17 หรือ 18 กันยายนนี้ โดยให้ฝ่ายวิชาการ
และเลขาประสานงานและกำหนดวัน สถานที่คือ C asean อาคาร CW Tower ถ.รัชดาฯ โดยให้นำหนังสือ 
ACD ออกมาขายด้วย 
 
3.4 พจิารณาสมาชิกใหม ่ 2 บริษทั 
 1) บริษทั เดอะมิทธ ์จำกดั  โดย  คุณปถรส  เรืองศิริ ผู้จัดการบริษัท  
 -  ที่ตั้งบริษัท 9/1 ซ. 10 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-969-7644-5 
 -  ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง (Distributor-raw material) 
 -  จดทะเบียนการค้าวันที่ 22 กันยายน 2541  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125541004160 
มติที่ประชุม - รับรองการเป็นสมาชิก 
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 2) บริษทั สปนิคอนโทรล เอเชยี จำกดั โดย Mr. Fabrice Olivier Perin (CEO) สัญชาติ French 
 -  ที่ตั้งบริษัท 240/28-30 อาคารชุดอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง  
กทม. โทร. 02-274-1714-8 
 -  บริษัทรับทำวิจัยคุณภาพเครื่องสำอาง 
 -  จดทะเบียนการค้าวันที่ 27 สิงหาคม 2546 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546102003 
มติที่ประชุม - รับรองการเป็นสมาชิก 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4  เรือ่งเพือ่ทราบ  
4.1  ความคบืหน้าการจดัประชมุ ACC และสถานทีจ่ดัการประชมุ Virtual ACC & ACSB meeting ในวนัที ่ 
8-11 กนัยายน 2563 (โดย คณุศวิาพร) 
 -  คุณศิวาพรกล่าวสรุปในที่ประชุมว่า อย. ได้แจ้งว่าการประชุม ACC จะจัดขึ้นในวันที่ 8-11 กันยายน 
2563 ครั้งนีเ้นื่องจากเกิดสถานการณ์ Covid 19 จึงจัดเป็นแบบ Virtual meeting โดยสถานทีจ่ัดคือ ห้อง
ประชุม อาคาร 1 อย. สำหรับ industry สามารถเข้าร่วมได้ 40 คน ซึ่งการประชุมแบบนี้จะต้องมีระบบ 
Network ที่ดี จึงขอเสนอให้มีสถานที่สำรองหากเกิดกรณีผิดพลาด และจะขอทดสอบด้านเทคนิคก่อน 
 
4.2  ACSB Meeting date & Progress on Vials & Ampules and Cosmetic Refilling (โดย ดร.ปรชีากร) 
 -  ทีมวิชากล่าวโดยสรุปในที่ประชุมว่า จากการประชุมวิชาการมีเรื่องที่ปรึกษากันดังนี้ 
 1. ร่างประกาศแอลกอฮอล์เจล เนื่องจาก อย. มีร่างประกาศฉลากเครื่องสำอางที่เก่ียวกับสุขอนามัย
สำหรับมือออกมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายข้อจากประกาศปัจจุบัน เช่น ต้องแสดงเปอรเ์ซน็ต์ของ
แอลกอฮอล์ วิธีใช้ที่มีการกำหนดพิเศษ มีคำเตือนที่ยาวมากเกินไป และต้องใส่วันหมดอายุ ที่ประชุมวิชาการจึง
ขอเสนอข้อคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องการแสดงเปอรเ์ซ็นต์ว่าควรจะแสดงหรือไม่ก็ได้ ไม่ควรมีการกำหนด
ลักษณะพิเศษบางข้อ คำเตือนไม่ควรมีการบังคับให้ใส่ทั้งหมดซึ่งยากมากเกินไปและไม่เป็นประโยชน์สำหรับการ
ใช้ วันหมดอายุก็ควรให้เป็นไปตามลักษณะเครื่องสำอางทั่วไป เป็นต้น ซึ่งจะมีการติดตามผลความคืบหน้าใน
การประชุมต่อไป 
 2. ร่างประกาศการเรียกคืนสินค้า (Recall) เนื่องจากร่างประกาศนี้มีรายการที่สามารถระบุว่าเป็น
สินค้าท่ีต้องทำการเรียกคืนเยอะมากเกินไป เช่น หากเขียนฉลากผิดก็ต้องทำการเรียกคืนสินค้า เป็นต้น จึงได้มี
การเสนอขอให้ทบทวนหรือพิสูจน์สินค้าให้ได้ก่อนว่ามีความไม่ปลอดภัยจริงจึงจะดำเนินการเรียกคืนสินค้า ซึ่ง
จะมีการติดตามผลความคืบหน้าในการประชุมต่อไป 
 3. การประชุม ACSB มี 2 หัวข้อที่ได้ปรึกษากันคือ 
   1) Refilling เป็นการนำเสนอจากฟิลิปปินส์ที่กำลังมีเทรนการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในประเทศ
ไทยเราก็เริ่มมีการยื่นขอดำเนินการลักษณะนี้แล้ว ทาง อย. ฟิลิปปินส์จึงมีคำถามมาว่าหากมีการนำภาชนะเดิม
มาเติมผลิตภัณฑ์เข้าไปใหม่จะมีการดูแลในเรื่อง GMP หรือด้านอื่นๆ อย่างไร เราจึงเสนอแนวทางไปในหลาย
แนวทางเชิงเห็นด้วยกับการ Refilling แต่จะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานในจุดที่รับเติมสินค้าท่ีจะต้องมีความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่งเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค การรับผิดชอบในตัวสินค้าหากเกิดความเสียหารจุดที่ทำ
การ Refilling ก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วย ตัวบรรจุภัณฑ์ที่นำมา Refill ต้องสะอาดมากพอจึงต้องมีการ
ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่นำมา Refill เบื้องต้นก่อนทำการ Refilling ได้ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
   2) Vials & Ampules เป็นการนำเสนอจากมาเลเซีย ที่ตอนนี้เขากำลังมีผู้ประกอบการนำ
เครื่องสำอางไปใส่ในบรรจุภัณฑ์แบบหลอดคล้ายยากันมากขึ้น ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ดังนั้นจึงอยากแบนสินค้าประเภทนั้น เราจึงได้ชี้แจงว่าสำหรับในประเทศไทยนั้นจะมีการบริหาร
จัดการกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ที่เข้มงวดขึ้น เช่น การขอเอกสารการผลิตและการชี้แจงขั้นตอบการผลิตที่
มากกว่าปกติ เป็นต้น แต่ไม่ได้มีการแบนสินค้าแต่อย่างใด 
 
4.3  รายละเอยีดการยนืยนัสถานประกอบการผลิต นำเขา้และเกบ็เครือ่งสำอาง กบัทาง อย. (โดย คณุศวิาพร) 
 -  คุณศิวาพรกล่าวในที่ประชุมว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการยืนยันสถานประกอบการผลิตกับ
สมาชิกทุกบริษัท ให้ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลในระบบให้แน่นอนว่าไม่มีส่วนใดผิดพลาดภายในวันที่ 30 
กันยายน 2563 นี้   
 
ระเบยีบวาระที ่ 5   เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป – วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10    
สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  


