สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 6/2565
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 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.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
8. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
9. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
10. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
11. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
12. คุณสายใจ พรหมเดเวช
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
1. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ
2. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
3. คุณพรรษชล ลิมธงชัย
4. คุณภูวดล อ้างสันติกุล
5. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์
6. ดร.นีรนารถ จิณะไชย
7. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล
8. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณมุกดา โจวตระกูล
2. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี
3. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
4. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์
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5. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ
6. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต
7. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล
8. คุณชนิดา อยู่เชื้อ
9. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
10. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด
3. คุณณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
เป�ดประชุมเวลา 13:00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1:
ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานมีเรื่องแจ้งให้ทราบว่าดังทางภาครัฐได้มีการเตรียมการเพื่อทำ Super License ซึ่งเป�นการ
กระบวนการย่นย่อการขออนุญาตต่างๆเพื่อทำธุรกิจให้น้อยลง โดยนโยบายดังกล่าวจะเริ่มจากระเบียงเศรษฐกิจเวล
เนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor) เพื่อป�กหมุดให้พื้นที่อันดามันของประเทสไทยให้เป�นศูนย์กลางของ
โลกในด้านสุขภาพ โดยกลุ่มธุรกิจเพื่อส่งเสริมสุขภาพจะเป�นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการผลักดันในนโยบายดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2:
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2565 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3:
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าเรื่องการเก็บคำบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2565 และแผนการดำเนินงานการเก็บค่า
บำรุงสมาชิกในป� 2566 (โดยคุณมุกดา)
เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงรายงานแทนว่าขณะนี้ฝ่ายเลขากำลัง
เตรียมการเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่สมาชิกสมาคมทุกท่าน ทั้งนี้กรรมการสมาคมมีมติเอกฉันท์ว่าจะไม่ขึ้นค่าสมาชิก
สมาคมในป�นี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังทรงตัวและไม่อยากเพิ่มภาระกับสมาชิกของสมาคมในป�จจุบัน
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รับทราบ

3.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการสัมมนาประจำป� 2565 (โดยคุณนาคาญ์)
จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาคุณนาคาญ์ได้นำเสนอแผนการสัมมนาประจำป� 2565 ไปใน 4 หัวข้อหลัก ซึ่ง
หัวข้อที่แรกที่ต้องการจัดสัมมนาคือเรื่องมาตรฐานและเทคนิคการผลิตเครื่องสำอางต่างๆ โดยจัดทำร่วมกับม.นเรศวร
พร้อมแจกประกาศณียบัตรแก่ผู้เข้าร่วม ประธานฯ เสริมว่าควรปรึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันเนื่องจากในอดีต
มีการประสานงานกันอยู่
นอกจากนี้กรรมการได้นำเสนอหัวข้อสัมมนาเพิ่มเติมอันได้แก่เรื่อง EPR Sustainabiltiy และ Product
Packaging โดยเสนอให้ประสาน Speaker เป�น ดร.สุจิตราและคุณพรรษชล โดยอยากให้เนื้อหาอยู่ในช่วง 3 ชั่วโมง
เป�นแบบออนไลน์ ค่าเข้าร่วมราคา 1,500 บาทกรณีไม่ใช่สมาชิก หากเป�นสมาชิกราคาอยู่ที่ 1,000 บาท ทั้งนี้มีการ
กำหนดวันจัดงานคร่าวๆ ในวันที่ 15 ธันวาคม ช่วงบ่าย และมีการจองห้อง 1010 ทีส่ ภาอุตสาหกรรมไว้สำหรับทีมงาน
มติที่ประชุม มอบหมายให้คุณนาคาญ์ประสานคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวต่อไป
3.3 การดำเนินการของสมาคมกับกฎหมาย PDPA (โดยคุณวัชราพร)
คุณวัชราพรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอยู่ในระหว่างการประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมอยู่เพื่อจะได้มา
ปรับปรุงใช้กับของสมาคมต่อไป หากได้รับความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้คุณวัชราพรประสานกับคุณรัตนาภรณ์เรื่องการจัดทำเอกสารต่อไป
3.4 ความคืบหน้าการเตรียมงานจัดงานเลี้ยงเกษียณเจ้าหน้าที่อย. และกรรมการสมาคม (โดยฝ่าย
เลขา)
คุณศิวาพรได้รายงานแทนคณะทำงานที่ทำการจัดเตรียมงานดังกล่าวว่า ทางคณะทำงานได้สรุปวันจัดงาน
เป�นวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และได้ทำการนำเสนอกรรมการเพื่อให้พิจารณาเรื่องสถานที่การจัดงานระหว่าง
รร.ริชมอนด์ (รัตนาธิเบศร์) และร้านอาหาร The Best Restaurant by เชฟ ธนวัฒน์ ดังรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1 โดยของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่เกษียณและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานจะมาจากร้าน Cubic Gems และขอแจ้งให้
ทุกท่านที่เข้าร่วมงานทราบว่าจะต้องทำการตรวจ ATK ก่อน
มติที่ประชุม รับทราบและมีมติเลือกร้านอาหาร The Best Restaurant by เชฟ ธนวัฒน์ เป�นที่จัดงาน
และมอบหมายให้คณะทำงานเตรียมงานและควบคุมงบประมาณในการจัดงานให้มีความเหมาะสม
3.5 การประชุมหารือในประเด็นเรื่องสารสำคัญ แนวทางการใช้คำว่า anti-bacteria และการออก
ใบจดแจ้งฉบับภาษาอังกฤษกับผู้อำนวยการกองเครื่องสำอาง ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 (โดยคุณ
ศิวาพร)
คุณศิวาพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทางอย.ได้พิจารณาสรุปการประชุม
ที่ฝ่ายเลขาส่งไปให้เป�นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และทางอย.ขอให้ไม่เผยแพร่แก่สมาชิก
เนื่องจากเป�นการประชุมภายใน
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มติที่ประชุม รับทราบและขอบคุณทีมวิชาการที่ช่วยดำเนินเรื่องดังกล่าวจนเสร็จสิ้น
วาระที่ 4:
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล)
คุณพรรษชลรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมาคมผูผ้ ลิ ตเครื� องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จา่ ย
ประจําเดื อน สิ งหาคม 2565
ส.ค. 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 กันยายน 2565

มติที่ประชุม

3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
738.30
56.38
13,581.00
14,375.68
(10,775.68)

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 สิ งหาคม 2565
354,465.00
95,500.00
0.00
0.00
600.59
450,565.59
56,000.00
1,548.00
10,936.98
2,280.09
156,976.01
227,741.08
222,824.51
222,824.51

รับทราบ
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วาระที่ 5:
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การประชุมทิศทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ (โดยคุณวิมลศิริ)
เนื่องจากคุณวิมลศิริติดภารกิจ ประธานจึงรายงานแทนโดยมีสาระสำคัญของการประชุมดังต่อไปนี้
• ทางกพร. ได้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องภาพรวมลำดับการดำเนินธุรกิจของประเทศ
ไทยให้แก่ภาคเอกชนรับฟ�งว่ามีแนวโน้มเป�นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้อยากจะขอรับฟ�งความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากภาคเอกชนเรื่องป�ญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ในป�จจุบัน
• ทางกพร. ชี้แจงว่า ร่าง พรบ อำนวยความสะดวก ฉบับแก้ไขใหม่กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยร่างนี้มีการขยายขอบเขตในหลายเรื่อง เช่น การติดต่องานราชการและการร้องทุกข์ การพิจารณา
หลักเกณฑ์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เพิ่มหลักแนวคิดเรื่อง Pre-approval หรือ Auto-approval การ
พิจารณาชำระค่าธรรมเนียมแทนการขออนุญาต แนวคิดเรื่อง Super License
• ร่าง พรบ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็คทรอนิกส์ ก็จะมีส่วนช่วยภาคธุรกิจ เช่น การขออนุญาตทาง
อิเล็คทรอนิกส์ไม่ต้องยื่นสำเนาเอกสารของภาครัฐ หรือการลงนาม ทั้งนี้จะเป�นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
เองที่จะส่งต่อเอกสารให้กันและกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การประชุมศึกษานโยบาย โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการเพื่อยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานเชิงคุณภาพ (NQI) ของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 (โดยคุณฐิติ)
คุณฐิติ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมนี้เป�นการประขุมเพื่อเสนอแนวทางในการกำหนดบทบาท
หน้าที่และการบริหารจัดการในแต่ละองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายที่เป�น
อุปสรรคและจัดทำร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบ NQI ของประเทศไทย ทั้งนี้หนึ่งในสี่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร โดยรายละเอียดในเบื้องลึก
สำหรับกรรมการที่สนใจสามารถอ่านได้เพิ่มเติมดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเตรียมงานประชุม ACSB และ ACC ครั้งที่ 36 (โดยดร.ปรีชากร)
ดร. ปรีชากรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุม ACSB ครั้งที่ 36 จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2565 โดยประเด็นสำคัญที่สมาคมฯ จะ defend คือประเด็นเรื่อง CMR คือสาร D4 และ Zinc Pyrithione
ส่วนในหัวข้ออื่นเช่น อินโดนีเซียเสนอให้พิจารณากฎหมายอื่นใน ASEAN ด้วยไม่ใช่แค่ดูแต่ของยุโรปจะต้องพูดคุยกัน
ในรายละเอียดต่อไป ส่วนการประชุม ACC ครั้งที่ 36 นั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการพูดคุยคือเรื่อง Country Specific Requirement (CSR)
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ประธานแจ้งทีมวิชาการว่าในส่วนของงาน ACC ที่ต้องมีการนำเสนอผลงานของแต่ละสมาชิกใน ACA ขอให้
ทีมงานนำเสนอรูปงาน Cosmoprof ครั้งที่ผ่านมา การประชุมร่วมกับสมาชิกสมาคมแบบออนไลน์ในเดือนเมษายน
รวมทั้งงาน FDA Smart Life ที่มีการจัดร่วมกับอย. ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ทีมวิชาการดำเนินการต่อไป
วาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 7/2565 ในวันอังคารที่ 8
พฤศจิกายน 2565
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