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รายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 1/2560 

            วนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 

         ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

1.  คณุเกศมณี  เลศิกจิจา ประธานทีป่ระชมุ 

รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุนิพนธ ์  เผา่น่ิมมงคล     

4.  คณุสายใจ  พรหมเดเวช 

5.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ   

6.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ 

7.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

8.  คณุมกุดา              โจวตระกูล  

9.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

10. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์

11. ดร.นีรนารถ    จณิะไชย   

12. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

13. คณุศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ   

14. ดร.สษุริา     สดุกรยทุธิ ์

15. คณุรสสคุนธ ์ แซ่เหลา้  แทนคณุแคทรยีา  ศรเกตุ  

 

1. คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์ 

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชมุ (ตดิภารกจิอืน่)  

2. ดร.จริพนัธ ์            มว่งเจรญิ 

3. ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั 

4. คณุเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สสุณัฐติพงษ์ 

6. คณุกฤษณ์    แจง้จรสั 

7. คณุภูสฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8. คณุมาล ี   หาญสโุพธพินัธ์ 

9. คณุคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี

 

1. คณุศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ   บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

2. คณุสพุจน์  รุ่งเจรญิ   บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) 
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3. คณุรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ บจก.ไลออ้น(ประเทศไทย) 

4. คณุนงลกัษณ์  สถติกาญจน์           บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 

5. คณุมณรีตัน์  สขุจติร   บจก.ชเิซโด ้(ไทยแลนด)์ 

6. คณุวภิาพร   จานุกจิ   สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

7. คณุกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

คณุเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย

มรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

1.1 ประชาสมัพนัธ์รายการ “แกะรอยอตุสาหกรรม” 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

คุณเกศมณี ประธานในทีป่ระชุมแจ้งใหท้ราบว่าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ไดด้ําเนินการจดัทํารายการโทรทศัน์ ส.อ.ท. ในชื่อรายการ “แกะรอยอุตสาหกรรม” โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภาอุตสาหกรรมฯ และภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ตระหนักเห็นถึง

ความสําคญัของทุกมติิในสงัคมไทย ทัง้ภาคส่วนผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ภาคสงัคม และ ประเทศ

โดยรวม และเป็นแกนกลางในการสื่อสารนโยบายภาครฐั (Thailand 4.0 ภายใต้การขบัเคลื่อน Industry 

4.0 ของ ส.อ.ท.) โดยรายการดงักล่าวเป็นการนําเสนอในรูปแบบ Drama Documentary หรอื สารคด ี

กึ่งบทละคร มคีวามยาว 30 นาท ีออกอากาศจํานวน 52 ตอน (สปัดาหล์ะ 1 ตอน) ทางสถานีโทรทศัน์

ชอ่ง 9 อสมท จํานวนเงนิ 200,000 บาท / ตอน  

มตทิีป่ระชมุ

 

 รบัทราบ และประชาสมัพนัธไ์ปยงัสมาชกิ 

1.2 ขอแต่งตัง้คณะทํางานของเครื่องสําอางร่วมกับสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคก์ารมหาชน) (สวก.) 

คณุเกศมณี ประธานในทีป่ระชมุแจง้ใหท้ราบวา่ทางสาํนักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (สวก.) ได้มกีารกําหนดให้มกีารประชุมคณะทํางานของเครื่องสําอาง จงึไดข้อเสนอ

แตง่ตัง้ผูแ้ทนถาวรเขา้รว่มเป็นคณะทํางานของเครื่องสาํอางร่วมกบัสาํนักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร 

(องคก์ารมหาชน) (สวก.) 

มตทิีป่ระชมุ

 

 รบัทราบ และแต่งตัง้ใหค้ณุนิพนธ ์และคณุฐติ ิเป็นคณะทํางาน 

2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 11 /2559 วนัพฤหสับดี

ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชมุ

 

 รบัรองรายงานการประชุม 
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3.1       คณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาํอางไทยวาระปี 2560-2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ตามขอ้บงัคบัสมาคมผูผ้ลติเครื่องสาํอางไทยจะตอ้งกรรมการประกอบดว้ยนายกสมาคมฯ 1 คน, 

อปุนายกสมาคมฯ 5 คน, เลขาธกิารสมาคมฯ 1 คน, เหรญัญกิสมาคมฯ 1 คน และกรรมการสมาคมฯ 13 

คน ซึง่เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัสมาคม จงึขอแตง่ตัง้คณะกรรมการสมาคมผูผ้ลติเครื่องสาํอาง

ไทยวาระปี 2560-2561 ใหเ้ป็นไปดงัตอ่ไปน้ี 

ตาํแหน่ง ช่ือ  นามสกลุ องคก์ร 

นายกสมาคม 

 

คณุเกศมณี   เลศิกจิจา บจก.เค.โอ.พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

อปุนายกฝ่ายต่างประเทศ 

 

ดร. ปรชีากร  สวุรรณเพญ็ บจก. ยนิูลเีวอร ์เอเชยี พทีอี ี

อปุนายกฝ่ายภาษแีละการคา้  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ บจก. เดอะซนัเคมคีอล จาํกดั 

 

อปุนายกฝ่ายในประเทศ คณุนิพนธ ์  เผา่น่ิมมงคล บจก. สมีาเจรญิ 

 

อปุนายกฝ่ายวชิาการ 

 

คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ บ จ ก . ค อ ล เ ก ต  –ป า ล์ ม โ อ ลี ฟ 

(ประเทศไทย) 

อปุนายกฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ ์

 

คณุสายใจ   พรหมเดเวช บจก.แอดว๊านส ์คอสเมตคิส ์

เลขาธกิารฯ คณุศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ บจก. พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิ้ล 

เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

กรรมการฝ่ายตา่งประเทศ 

กรรมการฝ่ายวชิาการ 

ดร.นีรนารถ   จณิะไชย บจก. จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั 

(ไทย) 

กรรมการฝ่ายการเจรจาการคา้ 

 

คณุอรรณพ  อารญัญกิ บจก. เอเบลิสทรอง 

กรรมการฝ่ายการเจรจาการคา้  

กรรมการฝ่ายวชิาการ 

คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์ บจก. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอรา

ทอรสี ์

เหรญัญกิ 

กรรมการฝ่ายวชิาการ 

ดร.สษุริา  สดุกรยทุธิ ์ บจก. ยนิูลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์

กรรมการโครงการและหาทนุ 

 

คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ บจก. โควิก เคทท์ อินเตอร์เนขัน่

แนล 

กรรมการฝ่ายกจิกรรมหารายได ้

 

คณุเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ บ จ ก .  ที เ อ ฟ  ค อ ส เ ม โ ท โ ล จ ี

(ประเทศไทย) 

กรรมการฝ่ายกจิกรรมหารายได ้

 

ดร. จริะพนัธ ์  มว่งเจรญิ บจก. วนัรตั (หน่ําเซยีน) 
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กรรมการฝ่ายกจิกรรมหารายได ้

กรรมการฝ่ายปฏคิม 

คณุสพุจน์  รุง่เจรญิ บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) 

 

กรรมการฝ่ายทะเบยีน คณุมกุดา   โจวตระกูล  บจก.ซกิซเ์อน็ไนน์ 

 

กรรมการฝ่ายสาระสนเทศ คณุภูสฏิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ บจก.ไทยสงวนเคมภีณัฑ ์

 

กรรมการฝ่ายวชิาการ ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์ บจก. คาโอ คอมซูเมอร์ โปรดกัส์

(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

กรรมการฝ่ายวชิาการ 

 

คณุแคทรยีา  ศรเกตุ บจก. ลอรอีลั (ประเทศไทย) 

กรรมการฝ่ายวชิาการ คณุรกัษณาล ี กงัวาลวฒันศริ ิ บจก. ไลออ้น (ประเทศไทย) 

 

กรรมการฝ่ายวชิาการ คณุมณรีตัน์  สขุจติร บจก. ชเิซโด ้(ไทยแลนด)์  

 

 

โดยมมีตเิชญิทีป่รกึษาสมาคมฯ อกี 6 ทา่น ดงัน้ี 

1. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์เป็นทีป่รกึษาฝ่ายงานเลขา 

2. คณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล เป็นทีป่รกึษาฝ่ายภาษ ี  

3. คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์เป็นทีป่รกึษาSME  

4. คณุอภนิันท ์ โรจนวภิาต เป็นทีป่รกึษาฝ่ายวชิาการ   

5. คณุกาญจนา อนุรกัษ์กมลกุล เป็นทีป่รกึษาฝ่ายหารายได ้  

6. คณุพงศป์ระพนัธ ์สสุณัฐติพงษ์ เป็นทีป่รกึษาสมาคมฯ 

มตทิีป่ระชมุ 

 

รบัทราบ รบัรองกรรมการสมาคมฯ พรอ้มสง่จดหมายเชญิไปยงัทีป่รกึษาสมาคม 

3.2      สมาชิกสมคัรใหม่ 8 บริษทั 

1) บจก.อแีอลอ ีเฮ  (คณุมกุดาแนะนํา) 

คณุสธุาสนีิ  ผกากรอง 

88/60 ม.1 ถ.345 ต.บางตะไนย ์อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 

โทร : 02-1578888   แฟกซ ์: 02-1572507 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 

2) บจก.มจู ิรเีทล (ประเทศไทย)  (ดร.จริพนัธแ์นะนํา) 

4,4/5 ชัน้9 ถ.ราชดาํรหิ ์แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10300 

โทร : 02-1009340   แฟกซ ์: 02-1009368 

ธรุกจิหลกั : บรษิทัคา้ปลกีสนิคา้ 
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3) บจก.สแตนดารด์ แมนูแฟคเจอริง่  (คณุฐติแินะนํา) 

คณุจฑุาทพิย ์ บุญชูศร ี

844 ม.4 นิคมอตุสหกรรมบางป ู ซอย 12 ถ.สขุมุวทิ ต.แพรกษา อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.

สมทุรปราการ 

โทร : 02-7093709   แฟกซ ์: 02-7094684 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 

4) บจก.ทพี ีเฮลทแ์อนดบ์วิตีโ้ปรดกั   (คณุเกศมณีแนะนํา) 

คณุธนกร  ไชยพงษ ์

98/221 ถ.ราชพฤกษ ์ต.ออ้มเกรด็ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 

โทร : 061-6582945, 02-1164499    แฟกซ ์: 02-1164688 

 

5) Tops N. Toes Beauty and Nails Supply Co.,Ltd   (งานAsean Beauty 2017) 

คณุเกสรเภรท ์บษุยน้ํ์าทพิย ์

219 ซ.อนิทามาระ 215 สธุสิเรวนิิจฉยั ดนิแดง กทม. 10400 

โทร : 02-6939309, 063-5969979 

ธรุกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัสง่วตัถดุบิ 

 

6) Cosmedesign Limited Partnership (ทราบขา่วทางInternet) 

คณุผกาวฒัน์ อสิระวาโย 

118/9 ม.6 ถ.งามวงศว์าน ทุง่สองหอ้ง หลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

โทร : 088-7893956 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง, ผูข้าย-ผูผ้ลติบรรจุภณัฑ ์

 

7) บมจ.บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์(ทราบขา่วทางInternet) 

คณุกนกพร จรีะเรอืงรตันา 

97/11 ชัน้6 ถ.ราชดาํรหิ ์ แขวงลมุพนีิ  เขตปทมุวนั  กรงุเทพฯ 10330 

โทร : 02-6550666 ตอ่ 4436 

ธรุกจิหลกั : ผูข้าย-ผูผ้ลติบรรจุภณัฑ,์ หา้งคา้ปลกีสนิคา้ 

 

8) บจก.เจ แอนด ์เค อนิเตอรเ์นเชอรลั (ทราบขา่วทางInternet) 

คณุสรุยีทพิย ์ ประยรูพฒัน์ 

3/2 ม.1 ต.พมิพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 

โทร : 038-571747  แฟกซ ์: 038-751789 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 
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มตทิีป่ระชมุ 

 

 รบัรองสมาชกิทกุบรษิทั 

4.1 ความคืบหน้า แบบสอบถามขอทราบความคิดเหน็ ถึงความเหมาะสมหรือข้อผ่อนผนั

เพ่ิมเติม ในเรื่อง “อตัราค่าใช้จ่ายท่ีจะจดัเกบ็จากผูย่ื้นคาํขอเคร่ืองสาํอาง ตามคาํสัง่ของหวัหน้า

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองสืบเน่ือง 

 คณุศวิาพรไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่จาํนวนแบบสอบถาม ถงึวนัที ่4 พฤษภาคม 60 

ทัง้หมด 108 ชดุ จาก 104 บรษิทั สว่นใหญ่มากกวา่ 80% เป็นรายเลก็ 

- อยากใหอ้ย. คาํนึงถงึ SME หรอื Startup ทีม่ขีอ้จํากดัในการลงทนุ และไดร้บัความลาํบากจาก

การแขง่ขนักบัตา่งประเทศ ทัง้เรือ่งตน้ทนุในแรงงาน ตน้ทนุวตัถดุบิ ซึง่ปกตกิย็ากทีจ่ะแขง่ขนักบัผูค้า้

รายใหญ่ในตลาดไดอ้ยู่แลว้ การทาํเชน่นี้จะทาํใหธ้รุกจิขนาดเลก็เกดิขึน้ไดย้ากขึน้ในอนาคต   

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของสมาชกิเกีย่วกบัเรื่องดงักลา่ว สามารถสรปุไดพ้อสงัเขปดงัน้ี 

- สมาชกิบางทา่นเสนอใหม้กีารลดหยอ่นสาํหรบัผูป้ระกอบการทีผ่ลติในประเทศ เชน่เดยีวกบักลุ่ม

รฐัวสิาหกจิชมุชน หรอื OTOP     

- สมาชกิสว่นใหญ่เสนอวา่ อย. ควรมกีารชีแ้จงอยา่งชดัเจนวา่ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอะไรเพิม่เตมิ

จากการเกบ็เงนิดงักลา่ว เน่ืองจากในทกุวนันี้กระบวนการพจิารณากไ็มไ่ดม้คีวามล่าชา้แต่อยา่งไร  

รวมทัง้ก่อนใหพ้จิารณาราคาควร ก่อนใหพ้จิารณาเรื่องราคาจดัเกบ็ ควรมกีารชีแ้จงถงึกระบวนการ และ

ระยะเวลาในการพจิารณาเพือ่มาประกอบการตดัสนิใจดว้ย      

- สมาชกิเสนอวา่เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะนํารายไดจ้ากการจดแจง้มาใชส้นับสนุนกจิกรรมเหลา่น้ี

แทน        

- สมาชกิบางทา่นเสนอวา่มาตรการเรือ่งม.44 น้ี มคีวามยอ้นแยง้กบัการสนับสนุนโครงการรฐัใน

เรือ่งอืน่ๆ โดยกระทรวงทัง้หลายมุง่เน้นนวตักรรม เชญิชวนภาคธรุกจิใหม้าลงทนุและใหส้ทิธพิเิศษ

มากมาย ตา่งจากมาตรการน้ีทีม่าเกบ็เงนิผูป้ระกอบธุรกจิขนาดเลก็ ทาํใหต้น้ทนุเคา้สงูขึน้มาก 

นอกจากน้ีกรณีจดัเกบ็สว่นใหญ่ในรายการไมใ่ชเ่รือ่งเรง่ดว่น ตอ้งรบีแกไ้ข ดงัเจตนารมณ์ของม.44 

ดงันัน้ควรชะลอการเกบ็เงนิไปก่อนเป็นเวลา 5 ปีเพื่อใหห้ลกัเกณฑแ์น่ชดัก่อน    

- GMP ควรตัง้เป็นมาตรการสง่เสรมิภาคธรุกจิในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

- การกาํหนดอตัราตามจาํนวนคนงาน บางโรงงานไมส่อดคลอ้งกบักจิกรรมของบรษิทั เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยไมม่เีครือ่งจกัรมาก แตใ่ชกํ้าลงัคน ทาํใหจ้ํานวนคนมาก จะมหีลกัเกณฑท์ีด่กีวา่น้ี

หรอืไม ่  

มตทิีป่ระชมุ 

 

 รบัทราบ 

4.2 การเตรียมการเพื่อขออนุญาตหนังสือรบัรองสถานท่ีผลิต นําเข้า หรือรบัจ้างผลิต

เครื่องสาํอางจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ทมีวชิาการไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่เบือ้งตน้วา่ จากการการประชุมรบัฟังความคดิเหน็ต่อ

อตัราการจดัเก็บจรงิตามคําสัง่ของคณะ คสช ที่ 77/2559 เรื่องการเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการ
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พจิารณาอนุญาตผลติภณัฑ ์เมื่อวนัพฤหสัที ่20 เมษายน พ.ศ.2560 กลุม่เครื่องสาํอาง อย. ไดช้ีแ้จงว่า

การตรวจสถานประกอบการเพื่อออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิต นําเข้าหรือรับจ้างผลิต ตาม

พระราชบญัญตัิเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 จะเป็นกฎหมายบงัคบัทีผู่้ประกอบการต้องปฏิบตัติาม โดย

รายละเอยีดของเรื่องดงัล่าวจะจดัประชุมในวนัที ่30 พฤษภาคม 2560 โดยคุณมุกดาจะเป็นตวัแทนใน

คณะอนุกรรมการเพื่อเขา้ประชมุเรื่องดงักล่าวในนามสมาคม แลว้จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

มตทิีป่ระชมุ 

 

 รบัทราบ 

4.3 สรปุการจดังาน ACA Conference 2017   

 คุณสุษิราไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่างานประชุม Key trends and their impacts to 

Cosmetic Business in ASEAN ทีจ่ดัขึน้พรอ้มกบังาน ASEAN BEAUTY 2017 ในวนัที ่28 เมษายน 

2560 ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ (ไบเทค) โดยมวีทิยากร 13 ทา่น โดยแบ่งเป็น Session ดงัตอ่ไปน้ี 

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 

 จํานวนผูเ้ขา้รว่มมมีากกวา่ 100 คน โดยมทีัง้กลุ่มประเทศภายในภูมภิาคอาเซยีน ไดแ้ก่ 

Thailand, Indonesia, Philippines, Singapore, Vietnam รวมถงึนอกภูมภิาคอาเซยีน อาทเิชน่ 

Australia, China, and Japan ทัง้น้ี ACC Chair and ACSB Chair กต็า่งเขา้รว่มงานกนัโดยพรอ้มหน้า 

 ภายหลงังานประชมุ คณะทาํงานไดร้วบรวมความเหน็ของผูเ้ขา้รว่มงาน ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  Digital marketing in cosmetic products  

Top 5 topics voted by participants; 

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 

1.  Very well thought out of the contents 

Feedback 

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 

มตทิีป่ระชมุ 

 

 รบัทราบ 
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5.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการผลิต การนําเข้า และ

การขายเคร่ืองสาํอาง ครัง้ท่ี 3/2560  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คุณมุกดา ได้รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอนัตรายจะจัด

ประชมุสมัมนาผูป้ระกอบการ เรื่อง การรบัฟังความเหน็เกี่ยวกบักฎหมายในการกํากบัดูแลเครื่องสาํอาง 

ในวนัที ่30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อ

ชีแ้จงกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกบัการกํากบัดูแลเครื่องสาํอางหลกัออกสูต่ลาดทีจ่ะมผีลใช้

บงัคบัในปีงบประมาณ 2561 และแจ้งข้อมูลกฎหมายดา้นเครื่องสาํอางที่เป็นปัจจุบนัแก่ผูป้ระกอบการ 

รวมทัง้รบัทราบปัญหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ข อนัเป็นการสรา้งความเขา้ใจระหว่างกนัและ

ก่อใหเ้กดิการประสานความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน 

มตทิีป่ระชมุ 

 

 รบัทราบ และใหค้ณุมกุดาและคณุฐติเิป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุม 

5.2  สรปุการประชุมคณะทาํงานภาคประชาชน ครัง้ท่ี 2/2560  

 คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางแนะนําประชาชนว่า 

อาหารชนิดใดทีบ่รโิภคแล้วปลอดภยั เชน่ ผลติภณัฑ์อาหาร ทีล่ดหวาน มนั เคม็ โดยประสานขอความ

ร่วมมอืกบัผูผ้ลิตหลายสว่นที่จะผลิตผลิตภณัฑ์อาหารทีม่สีูตรในการลดหวาน มนั เคม็ ร่วมกบัสถาบนั

วชิาการที่มกีารรบัรอง เพื่อให้ประชาชนลดการกินหวาน มนั เค็ม ลง รวมทัง้มีการประสานงานกับ

เครอืข่ายลดเกลอื เน่ืองจากมขี้อมูลเชงิวิชาการว่าการลดเกลือในอาหารหรอืการลดปรมิาณเกลือของ

ประชาชน จะลดอตัราการเกดิโรคความดนัโลหติลงไดเ้ป็นอยา่งมาก และรณรงคล์ดการใชย้าปฏชิวีนะใน 

3 โรค ไดแ้ก่ ไขห้วดั เจบ็คอ, ทอ้งรว่ง ทอ้งเสยี และบาดแผลสะอาด 

มตทิีป่ระชมุ 

 

 รบัทราบ 

6.1 สรุปการประชุมครัง้ท่ี 26th ACC and ACSB meeting on 1-5 May 2017 Siem Reap, 

Cambodia 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

Date 

ตารางการประชมุโดยสงัเขป 

Activities 

1 May 2017  Workshop on the requirements and challenges on the 

implementation of EU cosmetic regulation (for regulators) 

2-3 May 2017  The 26
th 

ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting 

3 May 2017 Heads of Delegations (HoD) meeting 

2-3 May 2017 The 9
th
 ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee 

(ACTLC) Meeting 
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4-5 May 2017  The 26

th
 ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting 

 

ดร. ธนกร ตวัแทนฝ่ายวชิาการ ไดก้ล่าวสรปุประเดน็สาํคญัของการประชมุดงัตอ่ไปน้ี 

1) 
Objective: 

Grace period of new regulation 

- 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. “1
st
 December 

2018” not “18 months”. 

- The action required on or before the specified date should be made extremely clear. 

2) 
Objective: To add additional coating materials for nano-ZnO and nano-TiO2, into the Annex VII 

(Sunscreen agents). 

Nano material 

  
 

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) 
25

th
 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” 

EC No. 2016/314: Ethoxydiglycol (DEGEE) is added in Annex III 

26th ACSB: ACA presented the safety assessment  

Conclusion: Not required the warning statement and effective is 1
st
 Dec 2018  

 

4) 
25

th
 ACSB: All member (100ppm), except Indonesia (15ppm) agree to the restriction of MIT in 

rinse-off products 

EC No. 2016/1198: Methyl Isothiazolinone(MI or MIT) 

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   

 

5) 
EC No. 2017/238: Benzophenone-3 is replaced in  Annex VII (Suncreen agents) 

EU regulation update 

Date of issue: 10 Feb 2017  

Member state agreed to the reduction from 10% to 6% 

Effective date: 1
st
  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) 
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 

Triclosan (EU. No. 2014/358) 

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) 
24th ACSB meeting: agreed for the format of Annex III 

Consolidation 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) 

- 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 

Plastic Microbeads : Proposal from Philippines 

- On June 2016, ACA has recommended to its members that its should be  

discontinued  in rinse-off products 
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6.2  การประชุมครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 8 มิถนุายน 2560 ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ 

ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางสาวศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ 

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน

การประชมุ 


