สมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 5/2563
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
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คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องเจ้าหน้าที่สมาคมฯลาออกกะทันหัน
การแก้ไขเรื่องการประสานงานที่ต้องมีอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันในระหว่างการ
คัดเลือก
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จึงให้คุณมุกดา (กรรมการ) มาช่วยดูแลประสานงานที่มีอยู่เพื่อให้งานผ่าน
ไปด้วยดี
1.2 เรื่องอนุมัติดว่ นให้จัดซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อทางโทรศัพท์
เนื่องจากคุณมุกดามีงานประจำที่ต้องทำ จึงไม่สามารถเข้าทำงานที่สมาคมฯได้ทุกวัน
และ
เต็มเวลา จึงต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยการอนุมัติให้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อโอน
สายโทรศัพท์พื้นฐานไปยังโทรศัพท์มือถือต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
งบรายรับหักรายจ่าย-สุทธิ
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่
หน่วย: บาท
1มกราคม-31มกราคม 2564
(1เดือน)
รายรับ
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รายรับค่าสมัครและรายรับค่าบำรุง
สมาชิก
รายรับจากการบริจาค
รายรับจากการขายหนังสือ
รายรับจากการจัดสัมนา
รายได้ค่าโฆษณา
รวมรายรับ
รายจ่าย
รายจ่ายในการดำเนินงาน
รวมรายจ่าย
รายรับมาก(น้อย)กว่ารายจ่าย-สุทธิ

191,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,500.00
74,637.90
74,637.90
116,862.10

มติที่ประชุม – รับรองรายงาน
3.2 ความคืบหน้า เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564 (โดย
ทีมเลขาฯ)
สรุปข้อมูลการดำเนินการถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
• ส่งเอกสารแจ้งการครบวาระค่าบำรุงสมาชิก ปี 2564 (เพื่อให้สมาชิกสะดวกในการตั้งงบ
ล่วงหน้า) จำนวน 172 ราย และจำแนกประเภทสมาชิก 4 ประเภท คือ
สมาชิกตลอดชีพรักษาสถานะสมาชิกอัตรา 1,500 บาท จำนวน 49 ราย
สมาชิกสามัญอัตรา 3,000 บาท จำนวน 90 ราย
สมาชิกสามัญอัตรา 5,000 บาท จำนวน 01 ราย
สมาชิกสามัญอัตรา 7,000 บาท จำนวน 32 ราย
• เนื่องจากสมาชิกที่ต้องรักษาสถานะต่อปีอย่างต่อเนื่อง จึงมีการชำระค่าสมาชิกย้อนหลัง
ของปี 2563 ในเดือนมกราคม 2564 ด้วย จำนวน 6 ราย
และชำระค่าบำรุงสมาชิกปี 2564 จำนวน 63 ราย
• สมาชิกแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิก(เนื่องจากเลิกทำธุรกิจเครื่องสำอาง จำนวน 1 ราย
มติที่ประชุม – รับรองรายงาน
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
อาคาร ๑ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น Cisco WebEx Meeting (โดยคุณสุษิรา)
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชาในเครื่องสาอาง และ ร่าง
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มี
ส่วนผสมของกัญชา พ.ศ. ....
อนุญาตการใช้กัญชาได้ในส่วนของราก, ลำต้น และใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา
ด้วย และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ของเครื่องสำอางเท่านั้น ทั้งนี้ส่วนของกัญชาต้องมาจาก
กัญชาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง และ ร่างประกาศ
คณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ
กัญชง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายโดยอนุญาตการใช้กัญชงในส่วนของราก, กาก, เมล็ด, ลำต้น
และใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสำอาง พ.ศ. ....
ปรับปรุงรายการสาร Carbon Black, Carbon Black (nano) ตามประกาศ EU โดย
แก้ไขข้อกำหนดการปนเปื้อนของ total Hg ไม่เกิน 1ppm (จากเดิม 10ppm ตามอาเซียน)
และมีการทบทวนรายการสารทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ ACD
4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๕) และ ร่างประกาศคณะกรรมการ
เครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง ที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
เพิ่มเติมรายการสาร Tagetes Erecta Flower Extract และ Tagetes Erecta Flower
Oil ลงในรายการวัตถุที่อาจใช้ฯ โดยมีข้อกำหนดเช่นเดียวกันกับสาร 2 รายการที่กำหนดไป
ก่อนหน้าซึ่งคือ Tagetes Minuta และ Tagetes Patula
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4.2 สรุปการประชุมเพื่อคุยเตรียมตัวจัดทำ TCMA Position Paper เรื่อง ฉลาก
ของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (โดยทีมวิชาการ)
สืบเนื่องจากทีมวิชาการรับมอบหมายจากคุณเกศมณีให้หนังสือเสนอปัญหาผลกระทบ
อุปสรรคที่พบกับการบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
ชี้แจงเรื่องข้อกังวลและผลกระทบอย่างมากในเรื่องระยะเวลาในการบังคับใช้ของกฎหมาย
ดังกล่าว โดยประเด็นปัญหา ผู้ผลิตไม่สามารถดำเนินการแก้ไขฉลากของเครื่องสำอางที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ในตลาดได้ภายในระเวลาที่กฎหมาย
กำหนด กล่าวคือ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สาเหตุของปัญหา สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกแรกใน
ประเทศไทย ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2563 ทำให้ภาครัฐระดมกำลังกับ
ผู้ประกอบการในการส่งเสริมการผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย
สำหรับมือให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อนี้ ทางภาคผู้ผลิตจึงเร่งทำการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลัง
เนื่องจากประเทศไทยมีการจัดการการแพร่เชื้อของโรคได้ดีจึงทำให้สถานการณ์ดีขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ดีปรากฎการณ์นี้ทำให้สินค้าที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
กลับไม่เป็นที่ต้องการอย่างเดิมอีกต่อไป สินค้าเริ่มเหลือเป็นอย่างมากในตลาด และในสินค้า
คงคลัง ภาระจึงตกมาอยู่กับฝ่ายผู้ประกอบการ ประกอบกับในช่วงจังหวะเดียวกันที่ทาง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องการปรับข้อความบนฉลากของเครื่องสำอางที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือให้มีความเหมาะสม หากแต่การปรับ
ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาอันสั้น (6 เดือน) กับสินค้าที่มีอยู่มากมายนั้นถือเป็นภาระต้นทุนที่
ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษกิจปัจจุบัน ซึ่งทางสมาคมได้นำเสนอเรื่อง
ดังกล่าวแล้วในชั้นอนุกรรมการและชั้นคณะกรรมการแต่ไม่ได้มีการปรับเงื่อนเวลาแต่อย่างใด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ความคืบหน้าเรื่อง Halal
ทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้ notify WTO เรื่อง Halal Product Assurance Law. ซึ่ง
ทาง ACA จะจัดให้มี Video conference call. คุณชนะชัยและดร.นีรนารถจะเป็นตัวแทน
ของTCMA ที่จะเข้าร่วมประชุม
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5.2 ICCR Meeting update (โดย ดร.ปรีชากร)
การประชุม ICCR 15 มีกําหนดการวันที่ 21-21 June 2021 at Washington DC,
USA ซึ่งการประชุมครังนี้เป็น Virtual Meeting. Agenda ของการประชุมในครังนี้มีดังต่อไปนี้
1. Inventory of validated alternatives to animal testing applicable for
cosmetic products
2.

Integrated Strategies for Safety Assessments of Cosmetic Ingredients

3.

Consumer Communications

4.

Microbiome

5.

Botanical ingredients in cosmetic products

5.3 ความคืบหน้าการประชุมอย.ภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2564
อย.เลื่อนการประชุมดังกล่าวจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 ซึ่งตรงกับการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ และจะสรุปรายงานการประชุมในการ
ประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม 2564 (โดยคุณมุกดา)
5.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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