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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยคร้ังที่ 8/2563 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30-15.00 น.  

โดยวิธี VDO Conference Microsoft TEAM 

 
รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team    

1. คุณเกศมณี    เลิศกิจจา 
2. ดร.ปรีชากร   สุวรรณเพ็ญ 
3. คุณจิตตพันธ์  หงส์สิริ    
4. คุณชนะชัย    วรรณประเสริฐ 
5. คุณมุกดา      โจวตระกูล          
6. คุณนาคาญ์    ทวิชาวัฒน ์
7. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ 
8. คุณสายใจ      พรหมเดเวช 
9. ดร.สุษิรา       สุดกรยุทธ์ 
10. คุณฐิติ          ตัณฑสุทธิ์ 
11. คุณศิวาพร     เฟ่ืองฟูสิน  
12. คุณวัชราพร    ผาวิจิตราสกุล 
13. คุณณัฏฐ์ชร    ปุณมนัสโภควชิญ์  
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. คุณสมบัติ     วนาอุปถัมภ์กุล 
23. คุณภูวดล     อ้างสันติสุข 
24. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต 
25. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์ 
26. คุณวรัธนันท์  สิริพัชราไกรกิจ 
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รายช่ือกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม  
1. คุณนิพนธ์     เผ่านิ่มมงคล 
2. คุณสาโรจน์ อินทพันธุ์ 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. คุณบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล                    สมาชิก TCMA 
3. คุณสมหมาย  เหลืองอร่าม                    สมาชิก TCMA 

 
 เปิดประชุมเวลา 12 : 30 น. 

คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 เนื่องจากการระบาดโควิด-19 ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจจดหมายส่งทางไปรษณีย์แจ้งเพื่อทราบ 
1.2 เจ้าหน้าที่สมาคมTCMA ทีเ่ริ่มงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้ลาออกไปแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที ่28 เมษายน 2564 
มติที่ประชุม  – รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา  

3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 (โดยคุณภูวดล) 

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย 
งบรายรับหกัรายจ่าย-สุทธิ 

ส าหรับงวด 4 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

    
หน่วย: บาท  

    
1มกราคม-30 เมษายน   2564   

 
รายรับ     

  
รายรับค่าสมคัรและรายรับค่าบ ารุงสมาชิก                                                            326,600.00    

  
รายรับจากการบริจาค  0.00    

  
รายรับจากการขายหนงัสือ  0.00    
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รายรับจากการจดัสัมนา  0.00    

  
รายไดค้่าโฆษณา  0.00    

 
รวมรายรับ                                                             326,600.00    

 
รายจ่าย     

  
รายจ่ายในการด าเนินงาน                                    212,791.12    

 
รวมรายจ่าย  212,791.12    

 
รายรับมาก(นอ้ย)กวา่รายจ่าย-สุทธิ  113,808.88   

       

มติที่ประชุม – รับรองรายงาน 
 

3.2   แจ้งเพื่อทราบการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564 (โดย คุณมุกดา) 
สรุปการแจ้งเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกTCMA ปี 2564 ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม ที่ผ่านมา มีสมาชิก

ทะยอยจ่ายค่าบำรุงสมาชิกเข้ามาบ้างและมีสมาชิกที่แจ้งหลักฐานตรวจสอบยอดชำระย้อนหลังกับสมุดบัญชี
ธนาคารและออกใบเสร็จให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วและยังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามต่อไป  
มติที่ประชุม – รับรองรายงาน 
 

3.3   การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564-2566 (โดย คุณจิตตพันธ์) 
 เนื่องจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพ่ิงจัดงานแล้วเสร็จเมื่อช่วงเช้า โดยใชว้ิธีรับรอง
นายกสมาคมฯวาระปี 2564-2566 เป็นคุณเกศมณี เลิศกิจจาอีกสมัยด้วยคะแนนเอกฉันท์จากสมาชิกที่มีสิทธิ์
ออกเสียงในที่ประชุม ลำดับต่อไป คุณเกศมณี เลิศกิจจาจะจัดทีมคณะกรรมการสมาคมฯต่อไป 
มติที่ประชุม – รับรองรายงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 สรุปการประชุมคณะทำงานพิจารณาการควบคุมเครื่องสำอางเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
เครื่องสำอางอาเซียน (Asean Cosmetic Directive)  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 

2564 ประชุม 
ผ่านออนไลน์ Application Ciso WebEx Meeting (โดย คุณศิวาพร) 
           สรุปย่อการประชมุคณะท างานพิจารณาการควบคมุเครื่องส าอางเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญัติเครื่องส าอาง
อาเซยีน 

 การประชุมนี้เป็นการประชุมระหว่างสมาคมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเป็นการเตรียม
ประชุม 33rd ACSB ที่จะประชุมในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถสรุปย่อในประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ
ต่อภาคอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
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1. Climbazole and Annex VI format ทางอย. จะรอฟังการนำเสนอของ ACA ก่อนแล้วจะพิจารณา
ต่อไป และได้เตรียมพร้อมนำเสนอวัตถุกันเสียอ่ืนที่สามารถปล่อย formaldehyde ได้เพ่ือนำไปบรรจุ
ในเชิงอรรถของอาเซียนต่อไป 

2. Cosmetic Refilling and Cosmetic Forms ทางอย. ได้ส่งความเห็นให้กับคณะทำงานอาเซียนเพ่ือ
นำไปพิจารณาเพ่ิมเติม และเมื่อได้ข้อสรุปจากอาเซียนแล้วจะนำมาประชุมคณะทำงานระดับประเทศ
กันต่อไป 

3. Cosmetics in vials and ampoules ประเทศไทยในฐานะคณะทำงานหลักในเรื่องจะไปนำเสนอ
ข้อมูลแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ในเครื่องสำอางเพ่ิมเติม แล้วจะนำมาประกาศใช้เป็น
กฎหมายในประเทศไทยต่อไป 

4. Amendment of Annexes II, III and V (EU 2019/1966 & 2019/831) ทางอย. ได้สืบค้นข้อมูล
การจดแจ้งในประเทศไทยที่มีการใช้สารตามประกาศยุโรปเหล่านี้เพื่อดูถึงผลกระทบหากมีการปรับแก้
การใช้สารดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งผลการสืบค้นดังกล่าวก็ได้ส่งไปยังเลขาอาเซียนแล้ว ทั้งนี้ทางอย. 
มีความชัดเจนว่าหากสารใดมีการใช้ภายในประเทศไทยอยู่ จะยังไม่ส่งทีท่าห้ามใช้ไปทางอาเซียน แต่
จะกลับมาคุยกันภายในประเทศก่อนโดยยึดหลักความปลอดภัยของการใช้สารนั้นในเครื่องสำอาง ทาง
สมาคมเองก็จะสอบถามสมาชิกและช่วย defend สารบนหลักการนี้เช่นเดียวกัน 

ทั้งนีภ้ายหลังการประชุมในวันที่27-28 พฤษภาคมเสร็จสิ้นแล้ว ทางกลุ่มวิชาการจะนำส่งสรุปรายงานไปยัง
สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง 
 
          4.2    สรุปประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  จัด
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Application Ciso WebEx Meeting  (โดย คุณมุกดา) 
          การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลของการจัดทำ application line FDA people สำหรับ
ผู้บริโภคในส่วนที่เป็นผู้ประกอบการสามารถเข้าดูฐานข้อมูลเพื่อชี้แจง หรือขอปรับปรุงในทางสร้างสรรค์
เกี่ยวกับการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจำหน่ายในหมวด ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุ
อันตราย ในนามองค์กรที่เป็นคณะทำงานในอย.ภาคประชาชนเท่านั้น ซึ่งสมาคมTCMA มีสิทธิ์ในการอนุมัติใช้
ในครั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการ นอกจากนี้ ก็เป็นมติในที่ประชุมขอให้คณะกรรมการเครือข่าย
กระจายบอกต่อสมาชิกในกลุ่มเรื่องขอความร่วมมือ กดreport fake news และ แชร์เพจเพื่อใช้สื่อกดดันกลุ่ม
คนที่ทำไม่ถูกต้อง จนทำให้ส่วนใหญ่เดือดร้อน 
 
          4.3    การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564-2566 (โดย คุณจิตตพันธ์) 
          เมื่อเช้าวันนี้ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. สมาคมฯมีจัดประชุมใหญ๋สามัญ
ประจำปี 2563 โดยวิธี VDO Conference Microsoft TEAM เพ่ือเลือกนายกสมาคมฯเป็นวาระปี 2564-2566 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังรุนแรง ดังนั้นในปีนี้ ทีมงานจัดการเลือกตั้งจึงมีมติจัดการให้
สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ต้องการให้เป็นนายกสมาคมทางอีเมล์ โดยส่งให้สมาชิก จำนวน 178 บริษัท ดังนี้ 
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1. ตอบกลับอีเมล์เสนอชื่อ คุณเกศมณี เลิศกิจจา จำนวน 29 บริษัท  
2. อีเมล์ไม่ถึงผู้รับ จำนวน 6 บริษัท และไม่ตอบรับเมล์ จำนวน 149 บริษัท 
3. ตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จำนวน 46 บริษัท 
4. มีสิทธิ์ออกเสียงและยอมรับคุณเกศมณี เลิศกิจจาเป็นนายกสมาคมวาระปี 2564-2566 จำนวน 46 

บริษัท 
สรุปผู้ออกเสียงสนับสนุน คุณเกศมณี เลิศกิจจา เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ปี 2564-2566 
จำนวนทั้งสิ้น 75 บริษัท 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1   คณะกรรมการชุดนี้วาระปี 2561-2563 สิ้นสุดวาระเมื่อปิดประชุมนี้ 
5.2   กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ของคณะกรรมการชุดใหม่วาระปี 

2564-2566 ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยวิธี VDO Conference Microsoft TEAM  
 
 
ปิดประชุม เวลา 14:50 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


