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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 1011 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรม และ ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 1011 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรม
1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา
2. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
3. คุณมุกดา โจวตระกูล
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team
4. ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี
5. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
6. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
7. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ
8. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ
9. คุณสายใจ พรหมเดเวช
10. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธ์
11. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
12. คุณศิวาพร เฟื่องฟูสิน
13. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล
14. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
15. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์
16. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
17. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
18. ดร.นีรนารถ จิณะไชย
19. คุณชนิดา อยู่เชื้อ
20. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
21. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
22. คุณภูวดล อ้างสันติสุข
23. คุณพรรษชล ลิมธงชัย
24. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล
25. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล
รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต
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2.
3.
4.
5.

คุณภูวดล อ้างสันติสุข
คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์
คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์
2. คุณสมหมาย เหลืองอร่าม
3. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก TCMA
สมาชิก TCMA

เปิดประชุมเวลา 13:00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานแจ้งให้สมาชิกทราบว่าปัจจุบันนี้มีกฎหมายเปลี่ยนถ่ายมากมายที่อาจส่งผลต่อธุรกิจเครื่องสำอาง
ซึ่งทางประธานเองหากทราบข้อมูลจากทางใดจะรีบส่งให้กรรมการเพื่อนำไปพิจารณาและส่งต่อแก่สมาชิกสมาคม
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
มีกรรมการขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมที่มีการแก้ไขดังข้างต้น
วาระที่ 3: เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (โดย คุณพรรษชล)
เนื่องจากการประชุมในเดือนนี้เกิดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือน ทำให้ทางบัญชียังไม่ส่งงบของเดือนมิถุนายน
มา จึงขอรายงานงบของเดือนมิถุนายน 2564 ในการประชุมครั้งหน้า
มติที่ประชุม รับทราบและให้รายงานงบเดือนมิถุนายนในการประชุมครั้งถัดไป
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3.2 ความคืบหน้าการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564 (โดย คุณมุกดา)
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีสมาชิกจ่ายค่าบำรุงสมาชิก 2 ราย และเป็นสมาชิกที่เคยเป็นสถานะตลอดชีพ แต่
ขาดการติดต่อกับสมาคมฯ จึงไม่ทราบเงื่อนไขของสมาชิก TCMA ที่มีมติเปลี่ยนแปลงค่าบำรุงสมาชิก ตั้งแต่
คณะกรรมการวาระที่แล้ว คือ ปี 2561-2563
แจ้งข้อมูลปัจจุบันสมาชิกใหม่และปัจจุบันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุก 3 เดือน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสมาชิก ณ วันที่รายงานมีสมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงสมาชิก ปี 2564 แล้ว จำนวน 116 ราย
ฝ่ายทะเบียนมีคุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุลมาช่วยประสานงานติดตามข่าวสารให้สมาชิกที่ขาดการติดต่ออยู่ใน
ขณะนี้ โดยรายละเอียดก็จะส่งข้อมูลให้รับทราบ เช่น ตารางอัตราค่าสมาชิกต่อปี ดังเอกสารแนบ 1
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3

การจัดหาเจ้าหน้าที่สมาคม (โดยฝ่ายเลขา)
ทางเลขาได้ปรึกษากับอุปนายกและกรรมการหลายท่าน และเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดหา
เจ้าหน้าที่สมาคมขึ้นมาอีกครั้งเพื่อช่วยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานธุรการ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอไฟล์ข้อมูล
เพื่อให้เห็นเนื้องานที่แยกชัดระหว่างเจ้าหน้าที่สมาคมและเลขาสมาคม อย่างไรก็ดีกรรมการเห็นควรว่าไฟล์ข้อมูลนั้น
มีบางส่วนยังไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามเนื้องานในปัจจุบัน จึงขอให้ฝ่ายเลขาส่งข้อมูลนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาเพิ่มเติม
มติที่ประชุม เห็นชอบในการจัดหาเจ้าหน้าที่สมาคมแต่ขอให้มีการปรับปรุงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมาคม
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วาระที่ 4: เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การประชุม ICCR 15th Meeting เดือนมิถุนายน 2564 (โดย ดร.ปรีชากร)
เนื่องจากเวลาในการประชุมล่วงเลยมาพอสมควรและหัวข้อนี้ต้องใช้เวลานานในการนำเสนอ อีกทั้งยังมี
หัวข้อเร่งด่วนที่ควรนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อน ดร.ปรีชากร จึงขอยกหัวข้อการประชุมนี้ไปชี้แจงในการประชุม
ครั้งหน้า
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
4.2 การประชุมชี้แจ้งแนวทางการใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 (โดย ฝ่าย
วิชาการ)
คุณศิวาพรชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่ทางกลุ่มฯ เครื่องสำอาง สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และสมาคม
ผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล ได้ส่งหนังสือขออนุญาตชี้แจงประเด็นและข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้กับเลขาธิการคณะกรรมการ
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อาหารและยา ทางอย. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมนั้น ทางอย. ได้มีการเรียกประชุมในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อ
หารือเรื่องดังกล่าวซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
ทางสมาคมฯและอย. เห็นต้องกันว่าต้องมีการปรับแนวทางการใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้
แบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ประกาศในเว็บไซต์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสรุปการประชุมฯใน
วันนี้ โดยเฉพาะกรณีเครื่องสำอางใช้แล้วล้างออกว่าต้องสามารถดำเนินการได้ทุกรูปแบบ ส่วนกรณีเครื่องสำอางใช้
แล้วไม่ล้างออก ทางกองฯ ต้องเปิดรับสรรพคุณเรื่องการลดล้างการสะสมของแบคทีเรียหากบริษัทฯ สามารถพิสูจน์
ได้เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นนวัตกรรมใหม่ โดยทางอย. ชี้แจงว่าจะจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุมาตรฐานเพื่อให้มีการ
ทบทวนทางวิชาการอย่างละเอียดในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งจะมีการนำเคลมในกลุ่มดังกล่าวไปเข้าพิจารณาใน
คณะทำงาน Health Claim ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งทางสมาคมฯ ได้นำส่งสรุปการประชุมดังกล่าวและร่างแนวทางการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางที่มี
คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้-แบคทีเรีย/แบคทีเรียล ไปในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดังข้อมูลดังเอกสารแนบ 2
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการติดตามเรื่องนี้ต่อไป
4.3 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง (โดย ดร.ปรีชากร)
ดร.ปรีชากร รายงานแก่กรรมการว่า โดยปกติทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีการทบทวน
มาตรฐานอุตสาหกรรมทุกๆ 5 ปี และในครั้งนี้จะมีการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องสำอางอันได้แก่ TIS 477-2555 ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า TIS 981-2556 แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง TIS 478-2555
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว TIS 1570-2541 โคโลญ TIS 1330-2557 ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ TIS45-2552 ยาสีฟัน TIS 14032551 สบู่เหลว และ TIS 2342-2550 น้ำยาบ้วนปาก ทางกรรมการมีข้อคิดเห็นว่าเราควรขอแก้ไขในมาตรฐาน
ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปว่าเนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวไม่ค่อยมีผู้ประกอบการรายใดใช้ จึงไม่มึความ
จำเป็นต้องขอแก้ไขในเรื่องใดเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นสมควรว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว
วาระที่ 5: เรื่องสืบเนื่อง
5.1 ความคืบหน้าการวางแผนเรื่องการจัดประชุมสัมมนาแก่สมาชิก (โดย ฝ่ายหารายได้และฝ่าย
วิชาการ)
คุณชนะชัยนำเสนอหัวข้อที่ฝ่ายวิชาการคิดว่าเหมาะสมต่อการจัดสัมมนาต่อกรรมการทุกท่าน ซึ่งหัวข้อ
หลักๆ คือ สภาพรวมของธุรกิจเครื่องสำอางว่ามีแนวโน้มอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด 19 และผู้ประกอบการควรมีการ
ปรับตัวอย่างไร รวมถึงหัวข้อการชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมายเครื่องสำอางไทย ทั้งที่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
และกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดสัมมนาควรเป็นออนไลน์ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิก และมี
ระยะเวลาประมาณ 2 ชม ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการต้องการเวลาเตรียมตัวประมาณ 1 เดือนเพราะฉะนั้นอย่างเร็วที่สุด
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สัมมนาน่าจะจัดได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นกับฝ่ายหารายได้ว่าจะต้องใช้เวลาในการ
ประชาสัมพันธ์เท่าใด
นอกจากนี้ที่ประชุมยังปรึกษาถึงการอัพเดทหนังสือ ACD ที่ยังคงเหลืออยู่ในสมาคมว่าควรมีการทำเอกสาร
อัพเดทเพื่อขายในงานหรือไม่ ทั้งนี้คุณชนะชัยเห็นว่าเนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดจึงคิดว่าควรทำเรื่องดังกล่าวเป็น
รายการต่อไป แต่ไม่ใช่เพื่อการจัดสัมมนาในครั้งที่จะถึงนี้
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยตามที่ฝ่ายวิชาการนำเสนอ รวมทั้งที่ประชุมมอบหมายให้ทีมงาน
วิชาการและฝ่ายจัดหารายได้ไปวางแผนเพิ่มเติมแล้วนำกลับมารายงานใหม่ในการประชุมครั้งหน้า
วาระที่ 6: เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 11
สิงหาคม 2564 ห้อง 1011 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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