สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทยครัง้ ที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานทีป่ ระชุม
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณอรรณพ
อารัญญิก
6. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
7. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
8. คุณมุกดา
โจวตระกูล
9. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
11. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
12. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
13. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
14. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
15. คุณรสสุคนธ์
แซ่เหล้า
แทนคุณแคทรียา ศรเกตุ
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
2. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
3. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิริ
5. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
6. คุณกฤษณ์
แจ้งจรัส
7. คุณภูส ฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
2. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ

บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
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3. คุณรักษณาลี
4. คุณนงลักษณ์
5. คุณมณีรตั น์
6. คุณวิภาพร
7. คุณกีรนาถ

กังวานวัฒนศิริ
สถิตกาญจน์
สุขจิตร
จานุ กจิ
เดชเดโช

บจก.ไลอ้อน(ประเทศไทย)
บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.ชิเซโด้ (ไทยแลนด์)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ประชาสัมพันธ์รายการ “แกะรอยอุตสาหกรรม”
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ดําเนินการจัดทํารายการโทรทัศน์ ส.อ.ท. ในชื่อรายการ “แกะรอยอุตสาหกรรม” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ สร้ า งภาพลั กษณ์ ท่ีดีใ ห้แ ก่ ส ภาอุ ต สาหกรรมฯ และภาคอุ ต สาหกรรมไทย ที่ต ระหนั ก เห็น ถึง
ความสํา คัญ ของทุก มิติใ นสัง คมไทย ทัง้ ภาคส่วนผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ภาคสัง คม และ ประเทศ
โดยรวม และเป็ นแกนกลางในการสื่อสารนโยบายภาครัฐ (Thailand 4.0 ภายใต้การขับเคลื่อน Industry
4.0 ของ ส.อ.ท.) โดยรายการดังกล่าวเป็ นการนํ าเสนอในรูปแบบ Drama Documentary หรือ สารคดี
กึ่งบทละคร มีความยาว 30 นาที ออกอากาศจํานวน 52 ตอน (สัปดาห์ละ 1 ตอน) ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 อสมท จํานวนเงิน 200,000 บาท / ตอน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก
1.2 ขอแต่ ง ตัง้ คณะทํ า งานของเครื ่อ งสํ า อางร่ ว มกับ สํา นั ก งานพัฒ นาการวิ จ ัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่าทางสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.) ได้มกี ารกําหนดให้มกี ารประชุมคณะทํางานของเครื่องสําอาง จึงได้ขอเสนอ
แต่งตัง้ ผูแ้ ทนถาวรเข้าร่วมเป็ นคณะทํางานของเครื่องสําอางร่วมกับสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.)
ุ นิพนธ์ และคุณฐิติ เป็ นคณะทํางาน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และแต่งตัง้ ให้คณ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 11 /2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 คณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสําอางไทยวาระปี 2560-2561
ตามข้อบังคับสมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทยจะต้องกรรมการประกอบด้วยนายกสมาคมฯ 1 คน,
อุปนายกสมาคมฯ 5 คน, เลขาธิการสมาคมฯ 1 คน, เหรัญญิกสมาคมฯ 1 คน และกรรมการสมาคมฯ 13
คน ซึง่ เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับสมาคม จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอาง
ไทยวาระปี 2560-2561 ให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
ตําแหน่ ง
ชื่อ นามสกุล
องค์กร
นายกสมาคม
คุณเกศมณี เลิศกิจจา
บจก.เค.โอ.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
อุปนายกฝ่ ายต่างประเทศ

ดร. ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ

บจก. ยูนิลเี วอร์ เอเชีย พีทอี ี

อุปนายกฝ่ ายภาษีและการค้า

คุณจิตตพันธ์ หงส์สริ ิ

บจก. เดอะซันเคมีคอล จํา กัด

อุปนายกฝ่ ายในประเทศ

คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล

บจก. สีมาเจริญ

อุปนายกฝ่ ายวิชาการ

คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ

อุปนายกฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์

คุณสายใจ พรหมเดเวช

บ จ ก . ค อ ล เ ก ต –ป า ล์ ม โ อ ลี ฟ
(ประเทศไทย)
บจก.แอดว๊านส์ คอสเมติคส์

เลขาธิการฯ

คุณศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ

กรรมการฝ่ ายต่างประเทศ
ดร.นีรนารถ จิณะไชย
กรรมการฝ่ ายวิชาการ
กรรมการฝ่ ายการเจรจาการค้า คุณอรรณพ อารัญญิก
กรรมการฝ่ ายการเจรจาการค้า คุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
กรรมการฝ่ ายวิชาการ
เหรัญญิก
ดร.สุษริ า สุดกรยุทธิ ์
กรรมการฝ่ ายวิชาการ
กรรมการโครงการและหาทุน คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
กรรมการฝ่ ายกิจกรรมหารายได้ คุณเพ็ญจิตร เจริญศิร ิ
กรรมการฝ่ ายกิจกรรมหารายได้ ดร. จิระพันธ์ ม่วงเจริญ

บจก. พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิ้ล
เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก. จอห์น สัน แอนด์ จอห์น สัน
(ไทย)
บจก. เอเบิลสทรอง
บจก. อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอรา
ทอรีส ์
บจก. ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์
บจก. โควิก เคทท์ อินเตอร์เ นขัน่
แนล
บ จ ก . ที เ อ ฟ ค อ ส เ ม โ ท โ ล จี
(ประเทศไทย)
บจก. วันรัต (หนํ่ าเซียน)
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กรรมการฝ่ ายกิจกรรมหารายได้ คุณสุพจน์ รุง่ เจริญ
กรรมการฝ่ ายปฏิคม
กรรมการฝ่ ายทะเบียน
คุณมุกดา โจวตระกูล

บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)

กรรมการฝ่ ายสาระสนเทศ

คุณภูสฏิ ฐ์ ศรีโรจนภิญโญ

บจก.ไทยสงวนเคมีภณ
ั ฑ์

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณแคทรียา ศรเกตุ

บจก. คาโอ คอมซู เ มอร์ โปรดัก ส์
(เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก. ลอรีอลั (ประเทศไทย)

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ

บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณมณีรตั น์ สุขจิตร

บจก. ชิเซโด้ (ไทยแลนด์)

บจก.ซิกซ์เอ็นไนน์

โดยมีมติเชิญทีป่ รึกษาสมาคมฯ อีก 6 ท่าน ดังนี้
1. คุณวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์ เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายงานเลขา
2. คุณจิตติ อ้างสันติกลุ เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายภาษี
3. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ ์ เป็ นทีป่ รึกษาSME
4. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายวิชาการ
5. คุณกาญจนา อนุ รกั ษ์กมลกุล เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายหารายได้
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์ เป็ นทีป่ รึกษาสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ รับรองกรรมการสมาคมฯ พร้อมส่งจดหมายเชิญไปยังทีป่ รึกษาสมาคม
3.2

สมาชิ กสมัครใหม่ 8 บริ ษทั
1) บจก.อีแอลอี เฮ (คุณมุกดาแนะนํ า)
คุณสุธาสินี ผกากรอง
88/60 ม.1 ถ.345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 02-1578888 แฟกซ์ : 02-1572507
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
2) บจก.มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) (ดร.จิรพันธ์แนะนํา)
4,4/5 ชัน้ 9 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร : 02-1009340 แฟกซ์ : 02-1009368
ธุร กิจหลัก : บริษทั ค้าปลีกสินค้า
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3) บจก.สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริง่ (คุณฐิตแิ นะนํ า)
คุณจุฑาทิพย์ บุญชูศรี
844 ม.4 นิคมอุตสหกรรมบางปู ซอย 12 ถ.สุขมุ วิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ
โทร : 02-7093709 แฟกซ์ : 02-7094684
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
4) บจก.ทีพ ี เฮลท์แอนด์บวิ ตีโ้ ปรดัก (คุณเกศมณีแนะนํา)
คุณธนกร ไชยพงษ์
98/221 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 061-6582945, 02-1164499 แฟกซ์ : 02-1164688
5) Tops N. Toes Beauty and Nails Supply Co.,Ltd (งานAsean Beauty 2017)
คุณเกสรเภรท์ บุษย์น้ํ าทิพย์
219 ซ.อินทามาระ 215 สุธสิ เรวินิจฉัย ดินแดง กทม. 10400
โทร : 02-6939309, 063-5969979
ธุร กิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
6) Cosmedesign Limited Partnership (ทราบข่าวทางInternet)
คุณผกาวัฒน์ อิสระวาโย
118/9 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน ทุง่ สองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 088-7893956
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง, ผูข้ าย-ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
7) บมจ.บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ทราบข่าวทางInternet)
คุณกนกพร จีระเรืองรัตนา
97/11 ชัน้ 6 ถ.ราชดําริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-6550666 ต่อ 4436
ธุร กิจหลัก : ผูข้ าย-ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์, ห้างค้าปลีกสินค้า
8) บจก.เจ แอนด์ เค อินเตอร์เนเชอรัล (ทราบข่าวทางInternet)
คุณสุรยี ทิพย์ ประยูรพัฒน์
3/2 ม.1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร : 038-571747 แฟกซ์ : 038-751789
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
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มติทป่ี ระชุม

รับรองสมาชิกทุกบริษทั

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 ความคืบหน้ า แบบสอบถามขอทราบความคิ ดเห็น ถึงความเหมาะสมหรือข้อผ่อนผัน
เพิ่มเติ ม ในเรื่อง “อัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผูย้ ื่นคําขอเครื่องสําอาง ตามคําสังของหั
่
วหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
คุณศิวาพรได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าจํานวนแบบสอบถาม ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 60
ทัง้ หมด 108 ชุด จาก 104 บริษทั ส่วนใหญ่มากกว่า 80% เป็ นรายเล็ก
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของสมาชิกเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว สามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้
อยากให้อย. คํานึง ถึง SME หรือ Startup ทีม่ ขี อ้ จํากัดในการลงทุน และได้รบั ความลําบากจาก
การแข่งขันกับต่างประเทศ ทัง้ เรือ่ งต้นทุนในแรงงาน ต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ ปกติกย็ ากทีจ่ ะแข่งขันกับผูค้ า้
รายใหญ่ในตลาดได้อยู่แล้ว การทําเช่นนี้จะทําให้ธรุ กิจขนาดเล็กเกิดขึน้ ได้ยากขึน้ ในอนาคต
สมาชิกบางท่านเสนอให้มกี ารลดหย่อนสําหรับผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตในประเทศ เช่นเดียวกับกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP
สมาชิกส่วนใหญ่เสนอว่า อย. ควรมีการชีแ้ จงอย่างชัดเจนว่าผูป้ ระกอบการจะได้รบั อะไรเพิม่ เติม
จากการเก็บเงินดังกล่าว เนื่องจากในทุกวันนี้กระบวนการพิจารณาก็ไม่ได้มคี วามล่าช้าแต่อย่างไร
รวมทัง้ ก่อนให้พจิ ารณาราคาควร ก่อนให้พจิ ารณาเรื่องราคาจัดเก็บ ควรมีการชีแ้ จงถึงกระบวนการ และ
ระยะเวลาในการพิจารณาเพือ่ มาประกอบการตัดสินใจด้วย
สมาชิกเสนอว่าเป็ นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะนํ ารายได้จากการจดแจ้งมาใช้สนับสนุ นกิจกรรมเหล่านี้
แทน
สมาชิกบางท่านเสนอว่ามาตรการเรือ่ งม.44 นี้ มีความย้อนแย้งกับการสนับสนุนโครงการรัฐใน
เรือ่ งอืน่ ๆ โดยกระทรวงทัง้ หลายมุง่ เน้นนวัตกรรม เชิญชวนภาคธุรกิจให้มาลงทุนและให้สทิ ธิพเิ ศษ
มากมาย ต่างจากมาตรการนี้ทม่ี าเก็บเงินผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทําให้ตน้ ทุนเค้าสูงขึน้ มาก
นอกจากนี้กรณีจดั เก็บส่วนใหญ่ในรายการไม่ใช่เรือ่ งเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข ดังเจตนารมณ์ของม.44
ดังนัน้ ควรชะลอการเก็บเงินไปก่อนเป็ นเวลา 5 ปี เพื่อให้หลักเกณฑ์แน่ ชดั ก่อน
GMP ควรตัง้ เป็ นมาตรการส่งเสริมภาคธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีผปู้ ระกอบการรายย่อย
การกําหนดอัตราตามจํานวนคนงาน บางโรงงานไม่สอดคล้องกับกิจกรรมของบริษทั เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการรายย่อยไม่มเี ครือ่ งจักรมาก แต่ใช้กาํ ลังคน ทําให้จํานวนคนมาก จะมีหลักเกณฑ์ทด่ี กี ว่านี้
หรือไม่
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.2 การเตรียมการเพื่อขออนุญาตหนังสือรับรองสถานที่ผลิ ต นําเข้า หรือรับจ้างผลิ ต
เครื่องสําอางจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทีมวิชาการได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าเบือ้ งต้นว่า จากการการประชุมรับฟั งความคิดเห็นต่อ
อัตราการจัดเก็บจริงตามคําสังของคณะ
่
คสช ที่ 77/2559 เรื่องการเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
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พิจารณาอนุ ญาตผลิตภัณฑ์ เมื่อวันพฤหัสที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 กลุม่ เครื่องสําอาง อย. ได้ชแ้ี จงว่า
การตรวจสถานประกอบการเพื่อ ออกหนั ง สือ รับ รองสถานที่ผ ลิ ต นํ า เข้ า หรื อ รับ จ้ า งผลิต ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 จะเป็ นกฎหมายบัง คับ ทีผ่ ู้ประกอบการต้องปฏิบตั ติ าม โดย
รายละเอียดของเรื่องดังล่าวจะจัดประชุมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยคุณมุกดาจะเป็ นตัวแทนใน
คณะอนุ กรรมการเพื่อเข้าประชุมเรื่องดังกล่าวในนามสมาคม แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.3

สรุปการจัดงาน ACA Conference 2017
คุณสุษิราได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่างานประชุม Key trends and their impacts to
Cosmetic Business in ASEAN ทีจ่ ดั ขึน้ พร้อมกับงาน ASEAN BEAUTY 2017 ในวันที่ 28 เมษายน
2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า (ไบเทค) โดยมีวทิ ยากร 13 ท่าน โดยแบ่งเป็ น Session ดังต่อ ไปนี้
Session I – A Cosmetics Regulatory Framework in A Global Market
Session II – Opportunities in The ASEAN Cosmetics Market
Session III – Investment in ASEAN
Session IV – Winning Into The Future
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมมีมากกว่า 100 คน โดยมีทงั ้ กลุ่มประเทศภายในภูมภิ าคอาเซียน ได้แก่
Thailand, Indonesia, Philippines, Singapore, Vietnam รวมถึงนอกภูมภิ าคอาเซียน อาทิเช่น
Australia, China, and Japan ทัง้ นี้ ACC Chair and ACSB Chair ก็ตา่ งเข้าร่วมงานกันโดยพร้อมหน้า
ภายหลังงานประชุม คณะทํางานได้รวบรวมความเห็นของผูเ้ ข้าร่วมงาน ได้ดงั ต่อไปนี้
Top 5 topics voted by participants;
1. Digital marketing in cosmetic products
2. 2017 Beauty Trends
3. Innovative skin cleansing technology
4. Growth of herbal and natural cosmetic ingredients
5. View of foreign investors in consumer goods business in Thailand
Feedback
1. Very well thought out of the contents
2. Good flow of event, time management and atmosphere
3. Would love to hear more from ACA conference!
4. Not enough time for very interesting topics
5. Request for payment via more channels
6. Loud disturbing noises from nearby event
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ว่ าด้ วยการผลิ ต การนํ าเข้า และ
การขายเครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 3/2560
คุณมุกดา ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอนั ตรายจะจัด
ประชุมสัมมนาผูป้ ระกอบการ เรื่อง การรับฟั งความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในการกํากับดูแลเครื่องสําอาง
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ชีแ้ จงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการกํากับดูแลเครื่องสําอางหลักออกสูต่ ลาดทีจ่ ะมีผลใช้
บังคับในปี งบประมาณ 2561 และแจ้งข้อมูลกฎหมายด้านเครื่องสําอางที่เป็ นปั จจุบนั แก่ผูป้ ระกอบการ
รวมทัง้ รับทราบปั ญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข อันเป็ นการสร้างความเข้าใจระหว่างกันและ
ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และให้คณ
ุ มุกดาและคุณฐิตเิ ป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
5.2

สรุปการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 2/2560
คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าเป็ นการประชุมเพื่อหาแนวทางแนะนํ าประชาชนว่า
อาหารชนิดใดทีบ่ ริโภคแล้วปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ทีล่ ดหวาน มัน เค็ม โดยประสานขอความ
ร่วมมือกับผูผ้ ลิตหลายส่วนที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ สี ูตรในการลดหวาน มัน เค็ม ร่วมกับสถาบัน
วิชาการที่มกี ารรับรอง เพื่อให้ประชาชนลดการกินหวาน มัน เค็ม ลง รวมทัง้ มีการประสานงานกับ
เครือข่ายลดเกลือ เนื่องจากมีข้อมูลเชิงวิชาการว่าการลดเกลือในอาหารหรือการลดปริมาณเกลือของ
ประชาชน จะลดอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตลงได้เป็ นอย่างมาก และรณรงค์ลดการใช้ยาปฏิชวี นะใน
3 โรค ได้แก่ ไข้หวัด เจ็บคอ, ท้องร่วง ท้องเสีย และบาดแผลสะอาด
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 สรุปการประชุมครัง้ ที่ 26th ACC and ACSB meeting on 1-5 May 2017 Siem Reap,
Cambodia
ตารางการประชุมโดยสังเขป
Date
Activities
1 May 2017
Workshop on the requirements and challenges on the
implementation of EU cosmetic regulation (for regulators)
2-3 May 2017
The 26th ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting
3 May 2017
2-3 May 2017

Heads of Delegations (HoD) meeting
The 9th ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee
(ACTLC) Meeting
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4-5 May 2017

The 26th ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting

ดร. ธนกร ตัวแทนฝ่ ายวิชาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นสําคัญของการประชุมดังต่อไปนี้
1) Grace period of new regulation
Objective:
- For ACC endorsement an ASEAN harmonized approach to Grace Periods for new regulation
- ACA explained the industry process for development, validation and bringing to market of a
compliant formula takes 18 months.
Conclusion:
- The Grace Periods should be set on a case-by-case basis.
- Grace Periods actual dates should be specified by ACSB, not time periods e.g. “1st December
2018” not “18 months”.
- The action required on or before the specified date should be made extremely clear.
2) Nano material
Objective: To add additional coating materials for nano-ZnO and nano-TiO2, into the Annex VII
(Sunscreen agents).

ACA presented their safety assessment of coatings agents
- no chemical bonding between the nanoparticle and the coating material.
-The safety assessment is based upon the safety data for Titanium Dioxide or Zinc Oxide and
for the coating material separately.
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Conclusion: “Coating materials can be used that have been demonstrated to be safe and not to
affect the nanoparticle properties related to the behaviour and/or effects”.
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Conclusion: “Coating materials can be used that have been demonstrated to be safe and not to
affect the nanoparticle properties related to the behaviour and/or effects”.
3) EC No. 2016/314: Ethoxydiglycol (DEGEE) is added in Annex III
25 ACSB: All Member States except Philippines agreed to the inclusion of DEGEE in Annex III
without warning labeling. Philippines proposed a required warning label be included in the entry
“should not be applied to broken skin or on persons with renal disorders”
26th ACSB: ACA presented the safety assessment
Conclusion: Not required the warning statement and effective is 1st Dec 2018
th

4) EC No. 2016/1198: Methyl Isothiazolinone(MI or MIT)
25 ACSB: All member (100ppm), except Indonesia (15ppm) agree to the restriction of MIT in
rinse-off products
26th ACSB: SCCS opinion: 100ppm -> not safe
15 ppm -> safe
Action:
- wait for the publication of the EU regulation
- The Meeting requested ACA to encourage industry to look into reformulating rinse-off
products to comply with the anticipated restriction of MIT.
- 2 May 2017, ACA circulated the statement for members is limit to 15 ppm
th

5) EU regulation update
EC No. 2017/238: Benzophenone-3 is replaced in Annex VII (Suncreen agents)
Date of issue: 10 Feb 2017
Member state agreed to the reduction from 10% to 6%
Effective date: 1st December 2018 only compliant products can be placed in
the market, and non-compliant products must be completely withdrawn from
the market.
EC No. 2017/237: Hair dye for eyelashes and added new 21 hair dyes in Annex III
Date of issue: 10 Feb 2017
Discuss in the next meeting 25th, 26th ACSB: confirmed point about Hair dyes
The Meeting reconfirmed that eyelash and eyebrow dyeing is not permitted in ASEAN.
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6) Triclosan (EU. No. 2014/358)
22nd ACSB: The meeting agreed with ACA to include 3 additional products (Shampoo,
conditioner and facial cleanser) in Annex VI and include in Annex III
24th ACSB: Singapore -> pending the inclusion in Annex III until there is clarity because
Triclosan does not appear in Annex III of EU regulation
26th ACSB: ACA presented the safety data for Triclosan
Malaysia requested that the Secretary enquire whether there are any products marketed in
Europe where the function of Triclosan is not to preserve the product.
7) Consolidation of Annex III
24th ACSB meeting: agreed for the format of Annex III

25th, 26th ACSB : Taskforce made changed follow the AMS comments
26th ACSB, Ref no. 1-311 and A1-A10 have been review
Ex. Updated EU regulation
Exception of some hair dyes in Indonesia
Exception of dyes for coloring eye lush/brow in ASEAN
8) Plastic Microbeads : Proposal from Philippines
- US has already banned the use of plastic microbeads in rinse-off cosmetic products. The
Meeting also noted the voluntary actions by industry worldwide to eliminate the use of plastic
microbeads in rinse-off products
- On June 2016, ACA has recommended to its members that its should be
discontinued in rinse-off products
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6.2 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 8 มิ ถนุ ายน 2560 ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางสาวศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ
เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

