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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 4/2565
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา
2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์
3. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล
4. คุณศิวาพร เฟ�อ� งฟูสิน
5. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล
6. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ
7. ดร.นีรนารถ จิณะไชย
8. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
9. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์
10. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
1. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
2. คุณชนิดา อยู่เชื้อ
3. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
4. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ
5. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์
6. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ
7. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
8. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
9. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
10. คุณสายใจ พรหมเดเวช
11. คุณพรรษชล ลิมธงชัย
12. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
13. คุณภูวดล อ้างสันติกุล
14. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์
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รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม
1. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
2. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล
3. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์
4. คุณมุกดา โจวตระกูล
5. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี
6. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณรสสุคนธ์ แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
เป�ดประชุมเวลา 13:00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1:
ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ทราบว่าดังต่อไปนี้
1) ขณะนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรไทยทาง
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร ทั้งนี้ประธานจะอยู่ที่คณะใหญ่และได้มอบหมายให้คุณชนะชัย
เป�นตัวแทนอยู่ในชั้นคณะอนุกรรมการ
2) งาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมือง
ทองธานี ทั้งนี้จะมีงานเป�ดตัวในวันที่ 15 กันยายน ช่วงเวลา 10.30-11.00น โดยทางกลุ่มฯ ได้เสนอให้ประธานสภา
อุตสาหกรรมเป�นคนกล่าวเป�ดงาน โดยในงานนี้จะมีผู้ประกอบการมาออก Booth กันอย่างมากมาย ทั้งนี้มากกว่า 50%
จะเป�นผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป�นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยได้เป�นอย่างดี อีกทั้งประธานยังแจ้งให้ทราบ
ว่า Booth ของทาง ACA จะอยู่รวมกับของทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และจะต้องมีการจัดเตรียมนำ Roll Up
แนะนำสมาคมทั้งสองในงานดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2:
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3:
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าเรื่องการเก็บคำบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2565 (โดยคุณมุกดา)
เนื่องจากคุณมุกดาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงรายงานว่าได้มีการนำข้อมูลเรื่องการอ่านรหัส
สมาชิกไปใส่ในหน้าแรกของไฟล์ข้อมูลสมาชิกเป�นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้ยังมีสมาชิกสมัครเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจะ
มีการอัพเดทในไฟล์ดังกล่าวไปเรื่อยๆ รวมทั้งจะทำการเช็คย้อนหลังว่ายังมีสมาชิกท่านใดขาดการชำระค่าบำรุงสมาชิก
สมาคมไปบ้างในป� 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการสัมมนาประจำป� 2565 (โดยคุณนาคาญ์)
คุณนาคาญ์ติดภารกิจและอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อมานำเสนอ จึงขอรายงานในการประชุมครั้งหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับประเด็นป�ญหาเรื่องสารสำคัญใน
เครื่องสำอาง (โดยทีมวิชาการ)
คุณศิวาพร ได้รายงานในที่ประชุมว่าฝ่ายเลขาได้มีการติดตามหน้าห้องท่านรองวีระชัย แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
กล่าวคือยังอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาว่าจะสามารถให้เข้าพบได้หรือไม่ ท่านประธานได้เสนอให้นัดพบกับผอ.กอง
เครื่องสำอาง คุณสุภาวดีไว้ก่อน เพื่อพูดคุยในประเด็นดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาทำเรื่องนัดผอ.สุภาวดี และติดตามนัดกับหน้าห้องท่านรอง
วีระชัยต่อไป
3.4 การดำเนินการของสมาคมกับกฎหมาย PDPA
ในประเด็นนี้คุณมาลีได้ทำการปรึกษาผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และได้ทราบว่าใน
กรณีข้อมูลของสมาชิกสมาคมนั้นไม่จำเป�นต้องทำการขออนุญาตสมาชิกเพิ่มเติม เนื่องจากเมื่อตอนสมัครเป�นสมาชิก
ของสมาคม ทางสมาชิกก็ได้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวกับสมาคมอยู่แล้ว แต่สมาคมไม่ควรแชร์ข้อมูลของสมาชิกให้กับคน
นอกไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งทางคุณมาลีได้แจ้งว่าสมาคมควรทำเอกสารสรุปว่าฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมเป�นอย่างไร และ
มีการจัดเก็บอยู่ที่ใด เพื่อให้มีหลักฐานในกระบวนการอย่างชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้คุณวัชราพรและทีมงานติดตามเรื่องนี้ต่อไป
วาระที่ 4:
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล)
คุณพรรษชลรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สมาคมผูผ้ ลิ ตเครื� องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จา่ ย
ประจําเดื อน มิถุนายน 2565
มิ.ย. 65
รายได้ ค่าบํารุ งกลุ่มฯปี 2565
รายได้ค่าสัมมนา
รายได้จากการจัดกิ จกรรมกลุ่มฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดื อนและค่าจ้างและโบนัส
ค่าใช้จา่ ยงานกิ จกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื� องเขี ยนแบบพิ มพ์
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2563
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2564
ค่าใช้จา่ ยอื� น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลื อยกไป วันที� 1 กรกฎาคม 2565

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 มิถุนายน 2565

12,550.00
0.00
0.00
0.00
600.59
13,150.59
8,000.00
2,180.54
209.97
5,919.00
16,309.51
(3,158.92)

347,265.00
95,500.00
0.00
0.00
600.59
443,365.59
56,000.00
1,548.00
9,247.45
2,066.11
116,117.01
184,978.57
258,387.02
258,387.02

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รับรองสมาชิกใหม่
คุณศิวาพรรายงานแทนคุณมุกดาในที่ประชุมว่าในเดือนนี้มี 2 บริษัทใหม่ที่สมัครเข้ามาเป�นสมาชิกสมาคม
ได้แก่บริษัทวีกัญ แล็ป (ผู้ขาย-ผู้จัดส่งวัตถุดิบ) และบริษัทเดอะ เนเชอรัลลิสท์ จำกัด (ผู้ผลิตเครื่องสำอาง) – ดัง
รายละเอียดในเอกสารแนบ 1
มติที่ประชุม รับรองบริษัทเดอะ เนเชอรัลลิสท์ จำกัดเป�นสมาชิก ส่วนบริษัทวีกัญ แล็ปขอให้ส่งใบอนุญาต
แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ออกโดยภาครัฐ หากทางบริษัทฯ สามารถนำส่งเอกสารได้อย่างถูกต้อง กรรมการมีมติรับรอง
เป�นสมาชิกเช่นกัน
วาระที่ 5:
5.1

เรื่องเพื่อทราบ
ICCR Meeting 28 - 30 June 22 (โดยดร.ปรีชากร)
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ดร.ปรีชากรได้สรุปหัวข้อสำคัญในการประชุม ICCR เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 ดังรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 2 ทั้งนี้หัวข้อสำคัญๆ ในการประชุมดังกล่าวได้แก่เรื่อง Integrated Strategies for Safety Assessment
of Cosmetic Ingredients และ Microbiome
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ACA Membership fee 2022 (โดยดร.ปรีชากร)
ดร.ปรีชากร แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบว่ากำลังจะถึงรอบชำระค่าสมาชิกของ ACA ในรอบป�นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้า
ให้เป�น สินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๖๕ และบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง
กำหนดประเภทของสินค้าให้เป�นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(โดยคุณสายใจ)
คุณสายใจ เป�นตัวแทนของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเพื่อเข้าประชุมร่วมกับทางสคบ. ดังรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 3 ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือประกาศฯ ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางมีอย. ควบคุมกำกับเรื่องฉลากสินค้าอยู่แล้ว ประกาศฯนี้จึงมีผลต่อสินค้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
อย. หรือภาครัฐอื่นๆที่มีกฎหมายเฉพาะ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (โดยคุณ
มุกดา)
คุณศิวาพร รายงานแทนคุณมุกดาว่าทางคณะทำงานกลุ่มที่สมาคมฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ได้นำเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบายกัญชา-กัญชง สืบเนื่องจากการไปศึกษาดูงานมาแล้ว ซึ่งรายละเอียดที่ชี้แจงในที่
ประชุมนั้นอ้างอิงรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ 4
อนึ่งคุณศิวาพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะทำงานภาคประชาชนได้ขอให้สมาคมส่งชื่อผู้แทนลำดับที่ 2
ในกรณีที่ผู้แทนหลักไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้คุณฐิติเป�นผู้แทนลำดับที่ 2 ของคณะทำงานภาคประชาชน
5.5 การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรไทยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางผสมสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 (โดยคุณชนะชัย)
คุณชนะชัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
สมุนไพรไทยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ซึ่งประธาน (คุณเกศมณี) จะเป�นตัวแทนในคณะ
ใหญ่ ในขณะที่คุณชนะชัยจะเป�นตัวแทนในชั้นคณะอนุกรรมการ โดยในเบื้องต้นชั้นอนุกรรมการได้มีการประชุม
เบื้องต้นไปแล้วในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 โดยทางกรมวิทย์ฯ ได้เสนอให้มีการ
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ทำมาตรฐานสมุนไพรไทยทางเครื่องสำอางต่อจากเล่มแรกที่เคยมีการออกไปแล้ว โดยเพิ่มมาตรฐานวัตถุดิบและสาร
สกัดสมุนไพรอีก 6 ชนิด อย่างไรก็ดีทางกลุ่มอาจารย์ยังไม่ค่อยเห็นด้วยและอยากนำเสนอให้กรมวิทย์ฯ พิจารณาเพิ่ม
ชนิดสมุนไพรเข้าไปใน INCI เนื่องจากจะสามารถต่อยอดและเอื้อประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ได้มากกว่า
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณชนะชัยติดตามเรื่องนี้ต่อไป
5.6 CICOT requirement for multiple distributors (โดยคุณชนะชัย)
คุณชนะชัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ได้ออก
ประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ผลิตที่มีผู้จัดจำหน่าย/ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และมีการใช้เครื่องหมายการค้าร่วม
จะต้องยื่นขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยแยกแต่ละนิติบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดภาระต่อผู้ประกอบการเป�นอย่างมากจึง
อยากขอปรึกษากรรมการทุกท่านถึงประเด็นป�ญหาดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 6
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณชนะชัยทำจดหมายสรุปประเด็นแล้วนำส่งให้ฝ่ายเลขาออก
จดหมายจากสมาคมฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป
วาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ
6.1 การปรับโครงสร้างกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางป� 2564-2566
ดร.สุษิราได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทยูนิลีเวอร์มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายใน ตัวแทนจาก
ยูนิลีเวอร์ในการเข้าประชุมกรรมการสมาคมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม ทั้งนี้คุณวัชราพรจะยังอยู่ทำงานช่วยสมาคม
และจะมีคุณนิยาพร เข้ามาดูแลเรื่องงาน ACA Scientific Affairs (SA) แทนดร.สุษิราต่อไป
นอกจากนี้ท่านประธานยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้เชิญคุณอลิสาเข้ามาเป�นกรรมการวิชาการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ท่าน เพื่อให้ได้ทำงานร่วมกันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และขอบคุณดร.สุษิราที่ช่วยสมาคมฯ มาอย่างยาวนาน รวมทั้งต้อนรับคุณอลิสาเข้ามา
เป�นกรรมการเพิ่มเติมของทางสมาคมฯ
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 5/2565 ในวันอังคารที่ 13
กันยายน 2565

6

