สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1014 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีเชิ งสร้างสรรค์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณอนันต์
เหลืองสถิตย์กุล
5. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
6. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
7. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
10. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
13. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
14. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
15. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
16. คุณมุกดา
โจวตระกูล
17. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
18. คุณอนงค์นาถ
พึง่ หรรษพร
19. คุณเพลินพิศ
อนุสกิ ข์ววัฒนา

แทนดร.จิระพันธ์
แทนคุณเทพนิมติ ร

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
2. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. Mr.Peter
William
4. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
5. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
7. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
8. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ

ม่วงเจริญ
ทองจันทร์

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณยลธิดา
พานิชปรีชา
2. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
3. คุณโสชัญญา
โกมลมิศร์
4. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.ไบเออร์สดร๊อฟ (ประเทศไทย)
บจก.คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเซีย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ชี้แจงคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยวาระปี 2562-2563
- ตามข้อบังคับสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทยจะต้องกรรมการประกอบด้วย
นายกสมาคมฯ 1 คน, อุปนายกสมาคมฯ 5 คน, เลขาธิการสมาคมฯ 1 คน,
เหรัญญิกสมาคมฯ 1 คน และกรรมการสมาคมฯ 16 คน ซึง่ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับสมาคม จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิต
เครือ่ งสาอางไทยวาระปี 2561-2563 ให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง
นายกสมาคม

ชื่อ นามสกุล
คุณเกศมณี เลิศกิจจา

องค์กร
บจก.เค.โอ.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่

อุปนายกฝ่ ายต่างประเทศ

ดร. ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ

บจก.ยูนิลเี วอร์ เอเชีย พีทอี ี

อุปนายกฝ่ ายภาษีและการค้า

คุณสาโรจน์ อินทพันธุ์

บมจ.โอสถสภา

อุปนายกฝ่ ายในประเทศ

คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล

บจก.สีมาเจริญ

อุปนายกฝ่ ายวิชาการ

คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ

อุปนายกฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์

คุณสุพจน์ รุง่ เจริญ

บจก.คอลเกต –ปาล์มโอลีฟ (ประเทศ
ไทย)
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)

เลขาธิการฯ

คุณมณีรตั น์ สุขจิตร

บจก.ชิเซโด้ (ไทยแลนด์)

กรรมการฝ่ ายต่างประเทศ
กรรมการฝ่ ายวิชาการ
เหรัญญิก

ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์

บจก.คาโอ คอมซูเมอร์ โปรดักส์
(เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก.แมรีค่ อมเมอร์เชียลซัพพลายส์

คุณภูวดล อ้างสันติกุล

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
กรรมการฝ่ ายการเจรจาการค้า
กรรมการฝ่ ายการเจรจาการค้า

คุณอนันต์ เหลืองสถิตย์กุล

บจก.ฮงฮวด

กรรมการโครงการและหาทุน

คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

บจก.โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชันแนล
่

กรรมการฝ่ ายกิจกรรมหารายได้ ดร. จิระพันธ์ ม่วงเจริญ

บจก.วันรัต (หน่ าเซียน)

กรรมการฝ่ ายทะเบียน

คุณมุกดา โจวตระกูล

นักวิชาการ GMP

กรรมการฝ่ ายสารสนเทศ

คุณภูสฏิ ฐ์ ศรีโรจนภิญโญ

บจก.ไทยสงวนเคมีภณ
ั ฑ์

กรรมการฝ่ ายวิชาการ
ผูช้ ่วยเลขาธิการฯ
กรรมการฝ่ ายต่างประเทศ
กรรมการฝ่ ายวิชาการ
กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิร ิ

บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย)

ดร.สุษริ า สุดกรยุทธิ ์

บจก.ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์

คุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

ดร.นีรนารถ จิณะไชย

บจก.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอ
รีส์
บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณเทพนิมติ ร ทองจันทร์

บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้
เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์

บจก.โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณวัชราพร ผาวิจติ ราสกุล

บจก.ยูนิลเี วอร์ ไทย เซอร์วสิ ส์

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณยลธิดา พานิชปรีชา

บจก.ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)

กรรมการฝ่ ายวิชาการ

คุณชนิดา อยูเ่ ชือ้

บจก.คาโอ คอมซูเมอร์ โปรดักส์
(เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
โดยมีมติเชิญทีป่ รึกษาสมาคมฯ อีก 6 ท่าน ดังนี้
1. คุณวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์ เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายงานเลขา
2. Mr.Peter William เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายภาษี
3. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ ์ เป็ นทีป่ รึกษาSME
4. คุณอภินนั ท์ โรจนวิภาต เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายจัดหารายได้
5. คุณสายใจ พรหมเดเวช เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายวิชาการ
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์ เป็ นทีป่ รึกษาสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ รับรองกรรมการสมาคมฯ พร้อมส่งจดหมายเชิญไปยังทีป่ รึกษาสมาคม
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 10/2561 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 ความคืบหน้ าการประชุมเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาเครื่องสาอางในยุค
4.0 โดยคุณวิ มลศิ ริ
คุณวิมลศิร ิ ได้รายงาน ให้ทป่ี ระชุมทราบถึงความคืบหน้าการประชุมเรือ่ งแนวทางการ
แก้ปัญหาการโฆษณาเครือ่ งสาอางในยุค 4.0 ว่า ขณะนี้มผี สู้ มัครเข้าสัมมนา จานวนประมาน 80
บริษทั และตอนนี้ได้ตดิ ต่อประสานงานกับทางวิทยากรทุกท่านแล้วซึง่ ทุกท่านยินดีเข้าร่วมงาน ใน
ส่วนของสถานทีจ่ ดั งาน คือ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ อยาก
ขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานในครัง้ นี้
3.2 หนังสือแจ้งสมาชิ กเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบารุงสมาชิ ก โดยทีมเลขา
สืบเนื่องจากงานประชุมสามัญใหญ่สมาคมฯ ทางสมาคมฯได้มกี ารแจ้งขอปรับเปลีย่ นอัตรา
ค่าบารุงสมาชิกและเงือ่ นไขต่างๆดังนี้
- การเปลี่ยนสถานะสมาชิกจากประเภทสมาชิกตลอดชีพ เปลี่ยนเป็ นสมาชิก
รายปี และขอเรียกเก็บค่ าบารุงสมาชิกสมาคมฯ อัต ราค่าบารุงสมาชิกปี ล ะ
1,500 บาท มีรอบการเรียกเก็บ ทุกๆ เดือนมกราคมของทุกปี และให้สมาชิก
ชาระค่าบารุงภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี เช่นกัน โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 1 เมษายน 2562
- การเปลีย่ นอัตราค่าบารุงสมาชิกสมาคมฯ ประเภทรายปี จากเดิม ปี ละ 3,000
บาท เปลี่ยนเป็ นอัตราใหม่ ตามขนาดของกิจการ เทียบจากยอดรายได้รวม
ของกิจการ ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งจะอ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และมีรอบการเรียกเก็บ ทุกๆ เดือนมกราคมของทุกปี และให้สมาชิกชาระค่า
บารุงภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี เช่นกัน โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ วนั ที่ 1

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
เมษายน 2562 และสาหรับปี 2562 นี้ สมาคมฯ จะขอเรียกเก็บค่าบารุงสมาชิก
ฯ สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่ถงึ รอบการเรียกเก็บ โดยมีอตั ราการเรียกเก็บแบบ
เฉลี่ย เพื่อให้สมาชิกทุกราย มีสถานะสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกัน
และในปี 2563 สมาชิกทุกรายจะมีรอบการเรียกเก็บพร้อมกัน
อัตราค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาชิ กสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทย
อัตราค่าบารุง กรณี สมัครเป็ นสมาชิ กระหว่างปี /
เกณฑ์การจาแนกตามยอดรายได้รวม ค่าธรรมเนี ยม
สมาชิ ก (รายปี ) กรณี อตั ราการเรียกเก็บเฉลีย่ ปี 2562
ของกิ จการก่ อนหักค่าใช้จ่าย (อ้างอิ ง
แรกเข้า
(บาท) เริ่ มใช้ ปี
(คิ ดค่าบารุงฯ ตามช่วงไตรมาส)
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า)
(บาท)
2563 เป็ นต้นไป (ม.ค-มี.ค) (เม.ย-มิ.ย) (ก.ค-ก.ย) (ต.ค-ธ.ค)
รายได้นอ้ ยกว่า 300 ล้านบาท
300
3,000
3,000
2,250
1,500
750
รายได้ตงั ้ แต่ 300-500 ล้านบาท
300
5,000
5,000
3,750
2,500
1,250
รายได้ 500 ล้านบาท ขึน้ ไป
300
7,000
7,000
5,250
3,500
1,750

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ACA Regulatory monitoring report โดย ดร.ปรีชากร
ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงข้อกาหนดของ ACA ล่าสุด โดยมีรายละเอียด
เพิม่ เติมตามเอกสารแนบ 1
4.2

สรุปการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิ ดเห็นต่อร่างกฎหมายลาดับรองสาหรับ
พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 (ฉลาก วันหมดอายุ ADR สารห้ ามใช้ สาร
อาจใช้ และสารกันแดด) ในวันพฤหัส บดี ที่ 21 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.0014.00 น. ณ โรงแรมนารายณ์ โดยทีมวิ ชาการ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการประชุมในครัง้ นี้ทางสมาคมฯได้นาส่ง
ข้อคิดเห็นสมาคมต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯทัง้ 7 ฉบับ ดังนี้
- ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดสารป้ องกันแสงแดดทีอ่ าจใช้
เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครือ่ งสาอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
 โดยสมาคมฯ เห็นชอบตามร่างประกาศฯ เป็ นส่วนใหญ่ หากแต่มขี อ้ แก้ไข/
เพิม่ เติม คือ ขอให้ปรับเงื่อนไขสารลาดับที่ 20 Bisocuctrizole จากเดินที่
ระบุค่าการละลายน้ าน้อยกว่า 5 ไมโครกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูม ิ 25 องศา
เซลเซียส เป็ น ค่าการละลายน้ าน้อยกว่ า 5 นาโนกรัมต่อลิตร ทีอ่ ุณหภูม ิ
25 องศาเซลเซียส ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ EU2018/885 ที่
ประกาศเมือ่ 20th June 2018
- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่อง การแสดงคาเตือนที่ฉลาก
เครือ่ งสาอางทีม่ สี ารป้ องกันแสงแดด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
 โดยสมาคมฯเห็นชอบตามร่างประกาศทุกประการ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
- ร่า ง ประกาศคณะกรรมการเครื่อ งส าอาง เรื่อ ง ก าหนดชื่อ ปริม าณ และ
เงื่อนไขของวัตถุท่อี าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
 โดยสมาคมฯเห็นชอบตามร่างประกาศทุกประการ
- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่อง การแสดงคาเตือนทีฉ่ ลากของ
เครื่องสาอาง ที่มวี ตั ถุท่ใี ช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
 โดยสมาคมฯ เห็นชอบตามร่างประกาศฯ เป็ นส่วนใหญ่ หากแต่มขี อ้ แก้ไข/
เพิม่ เติม คือ สารลาดับที่ 7b Ethanol , 2,2’ – [(2-nitro-1,4phenylene)diamino]-bis- (9CI) และ สารลาดับที่ 8b 1-Methyl1-2,6-bis(2-hydroxyethylamino)-benzene เสนอให้ต ัด ข้อ ความ “ มีส าร
Phenylenediamines(toluenediamines” นี้ออก เนื่องจากไม่สอดคล้อง
หลักเกณฑ์กบั อาเซีย่ น
- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่อง ชื่อวัตถุท่หี า้ มใช้เป็ นส่วนผสม
ในการผลิตเครือ่ งสาอาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
 โดยสมาคมฯเห็นชอบตามร่างประกาศทุกประการ
- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่อง การรับแจ้งและการรายงาน
อาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครือ่ งสาอาง พ.ศ. ....
 โดยสมาคมฯ เห็นชอบตามร่างประกาศฯ เป็ นส่วนใหญ่ หากแต่มขี อ้ แก้ไข/
เพิม่ เติม คือ ความในข้อ 4 วงเล็บ (1) วรรค 2 ขอเสนอให้ตดั ข้อความใน
บรรทัด ที่ส อง ที่เ ขีย นว่ า “และต้อ งมาให้ถ้อ ยค า หรือ ส่ ง เอกสาร หรือ
หลักฐานทีจ่ าเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่” ออก
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของอาเซีย่ น
 แบบฟอร์ม รมค1 ขอเสนอให้ตดั หัวข้อเรื่อง “การระบุระดับความน่ าจะ
เป็ น”ออก ทัง้ นี้เพื่อให้ส อดคล้อ งกับฟอร์มรายงานในภูมภิ าคอาเซียนที่
ประเทศไทยได้รบั ข้อตกลงมาแล้ว
 ส าหรับ กรณี อ าการไม่ พึ ง ประสงค์ ช นิ ด ไม่ ร้ า ยแรง ควรก าหนดให้
ผูป้ ระกอบการสามารถใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษที่มเี นื้ อหาใกล้เคียงกับ
ร.ม.ค. เพื่อเก็บเอกสารไว้ในเอกสาร Flie ได้ เนื่องจากข้อกาหนด PIF นัน้
เอกสารสามารถใช้เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 เนื่องจากเรื่องนี้ เป็ นเรื่องใหม่สาหรับสมาชิก SME ขอให้พจิ ารณาระยะ
บังคับใช้จาก 180 วันเป็ น 1 ปี เป็ นอย่างน้อย และขอเสนอให้ท าง สานักฯ
ช่วยจัดอบรมเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวแก่ผปู้ ระกอบการโดยเร็ว
- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสาอาง พ.ศ.
…
 โดยสมาคมฯ เห็นชอบตามร่างประกาศฯ เป็ นส่วนใหญ่ หากแต่มขี อ้ แก้ไข/
เพิม่ เติม คือ ความในข้อ 1 (11) ปรับเป็ น เลขทีใ่ บรับแจ้ง (หรือ เลขทีใ่ บ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รับจดแจ้ง ) ให้เ หมือ นเดิม เนื่อ งจากไม่ส่ ง ผลต่ อ คุ ณภาพหรือ ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 ขอเสนอให้ตดั ข้อ 6 ทัง้ ข้อ (รวมถึง (1)-(6)) เนื่องจากเกณฑ์ดงั กล่าวควร
ไปอยูใ่ นเกณฑ์การโฆษณา ซึง่ เกิดความซ้าซ้อนกัน อีกทัง้ ข้อความในบ้าง
ข้อ นัน้ ไม่ส อดคล้อ งกับหลักเกณฑ์ ส ากล เช่น การมีส่ ว นผสมนัน้ อยู่ใ น
ปริม าณที่ไ ม่ อ าจแสดงสรรพคุ ณ ซึ่ง ในหลัก สากลสามารถกระท าได้
กล่ าวคือ สามารถกล่ าวได้ว่า ผลิต ภัณ ฑ์ม ีส่ ว นผสมนัน้ อยู่ แต่ ไม่แสดง
สรรพคุณ
 เสนอ อย. กาหนด นิ ย ามของอนุ ภ าคนาโน เพื่อ ความชัด เจนของ
ผูป้ ระกอบการในการดาเนินงาน
 เสนอให้พจิ ารณาขยายเวลาบังคับใช้จาก 1 ปี เป็ น 3 ปี
4.3

สรุปประชุมคณะกรรมการภาษี อากรและมาตรการทางการค้า ครัง้ ที่ 1/2562 (5) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดย
คุณภูวดล
คุณภูวดล ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการภาษีอากรและ
มาตรการทางการค้า ทีผ่ ่านมานัน้ ทางสมาคมฯได้มกี ารทาหนังสือยืน่ ในประเด็นปั ญหา ดังนี้
- ประกาศกระทรวง สาธาณสุข เรือ่ ง อัตราสูงสุด และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บจากผู้
ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุ ญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง พ.ศ. 2560
ตามคาสังคณะความสงบแห่
่
งชาติท่ี 77/2559
 ทางสมาคมฯได้มกี ารเสนอว่า ไม่ควรบังคับใช้ประกาศเรือ่ งอัตราสูงสุดและ
อัต ราจัดเก็บกับกลุ่ มผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งสาอาง เพราะเป็ นกลุ่ มสินค้าที่ม ี
ความเสีย่ งต่า และตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเองไม่มปี ั ญหาในเรื่องระยะเวลาใน
การพิจารณา หรือมีความจาเป็ นต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญเพื่อมาพิจารณาสินค้า
เนื่ อ งจากกลุ่ ม เครื่อ งส าอางมีก ารประชุ ม ผู้เ ชี่ย วชาญทุ ก ฝ่ ายในระดับ
อาเซีย นทุ ก ปี ปี ล ะ 2 ครัง้ ซึ่ง มีค วามชัด เจนในเรื่อ งหลัก เกณฑ์ก าร
พิจารณาความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพเป็ นอย่างดีอยูแ่ ล้ว
- กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับเครือ่ งสาอาง พ.ศ. 2560
 ทางสมาคมฯได้มกี ารเสนอว่า ควรให้ปรับอัต ราค่ าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
เครื่อ งส าอางลง และให้เ ป็ น ไปตามที่อุ ต สาหกรรมเสนอในชัน้ ประชา
พิจารณ์ กล่าวคือ ลดลง 10 เท่า ในทุกหัวข้อของประกาศที่บงั คับใช้ใ น
ปั จจุบนั
4.4

สรุปยอดค่าจาหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบ ถึง ยอดจาหน่ ายหนังสือ ASEAN COSMETIC
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จาหน่ าย ได้จานวน 296 เล่ม ซึ่งนาไปจาหน่ ายในงานต่างๆอาทิเช่น
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
การประชาสัมพันธ์ผ่ านช่อ งทางต่ างๆของสมาคมฯ โดยยอดที่เ หลือ คือ 1204 เล่ ม โดยจะน า
หนังสือ ACD ออกจาหน่ายในงานสัมมนาโฆษณาในวันที่ 21 มีนาคมนี้ดว้ ย
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.5

สรุปการจัดประชุมสามัญประจาปี 2561 โดยทีมเลขา

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเครื่องสาอางครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 13
มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิ เชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2
สานักคณะกรรมการอาหารและยา โดย ดร.ธนกร
ดร.ธนกร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการประชุมในครัง้ นี้แบ่งสาระสาคัญต่างๆ
ออกเป็ นหัวข้อได้ดงั งี้
1. การนาเข้าเครือ่ งสาอางเพื่อเป็ นตัวอย่าง เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา วิจยั
หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ

- ข้อมูลการประชุมอนุกรรมการ 13 มีค 2562

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
2. ประกาศการขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครือ่ งสาอาง

5.2 ก าหนดการประชุ ม ครัง้ ต่ อ ไป – วัน พฤหัส บดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้ อ ง
ประชุ ม 1013 ชัน้ 10 สภาอุ ต สาหกรรมฯ อาคารปฏิ บัติ ก ารเทคโนโลยี เ ชิ งสร้ า งสรรค์
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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REGULATIONS MONITORING REPORT
This is a regulatory monitoring report within a certain period of time and intents to provide awareness to the industry on recent
/forthcoming regulations to increase preparedness for compliance/actions. This is non-exhaustive. It is important for the local
industry associations to refer to the actual (most recent) draft regulations and to seek clarifications/ understanding with the
respective Authorities.
ASEAN
ACD REVISION AGREED AT THE 28th ACC/ACSB MEETING
• Adopt Indonesia’s proposal of revising Annex III (Ref 2a and 9A) for Thioglycolic acid and Thiolactic acid combination,
by following discussion and refinement by ACSB:
“For general use of hair waving or straightening products the maximum concentration for combination of Thioglycolic
acid and Thiolactic acid must not exceed 8% calculated as Thioglycolic Acid. “
•

Inclusion of the following new entries into Annex III: N,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-2-Nitro-p-phenylenediamine, 2,6Dihydroxyethyl-aminotoluene, HC Red No. 17, HC Yellow No. 17, 1-Hexyl-4,5-diaminopyrazole sulphate, 2,5,6Triamino-4-pyrimidinol sulphate, Hydroxyethoxyaminopyrazolopyridine HCl, 3-Amino-2,6-dimethylphenol, Basic
Brown 17 and Basic Blue 124. Effective 1st Dec 2019 only compliant products can be placed in the market, and noncompliant products must be completely withdrawn from the market.

•

Indonesia informed the meeting that following their review of adverse events associated with Lyral (HICC) they had
decided to adopt the same implementation date as other AMS. Consequently, effective 23rd August 2021 no
cosmetic product with the banned materials can be placed in market in Indonesia and non-compliant products must
be completely withdrawn from the market.

•

Adopt the Indonesian proposal on Ethyl Tosylamide and directed the Secretary to amend Annex II, Ref 307 to replace
the current entry with the proposed text, “Sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more
H-atoms of the -NH2 groups, and their salts”

•

Adopt new entries into Annex III for peanut oil and hydrolyzed wheat protein, Ref 322. Effective 1st Dec 2019 only
compliant products can be placed in the market, and non-compliant products must be completely withdrawn from
the market, except Indonesia which is still reviewing this matter.

INDONESIA
A. HALAL
The Government of Indonesia is preparing series of regulations as implementation provisions for Law of the Republic of
Indonesia Number 33 of 2014 Halal Product Assurance (“UU JPH”). UU JPH actually requires 19 sets of implementing
regulations as stated in the Law. To date no regulation has been issued. After several years and facing numerous
challenges, it has been said that the draft of Government Regulation of Halal Product Assurance (“RPP JPH”) has been
signed by relevant Ministers and currently pending signing by President (estimated after Presidential election in April
2019).
There will be fourteen (14) draft regulations from ID Ministry of Religion (“RPMA) following the RPP JPH and this will be
arranged into 3 main RPMAs, namely:
1. RPMA on Staging Types of Halal Certified Mandatory Products (most critical)
Key timing expected to be indicated in this RPMA :
a.
The time for the Staging of Food and Beverage Products starts from 17 October 2019 to 17 October 2024
b. The time for the Staging of Non-Food and Beverage Products starts from 17 October 2019- 17 October 2026
2. RPMA about JPH Organizers (In the process of harmonization)
3. RPMA on Halal Certification Cost and Financial Management BPJPH (On-Going Process)

February 2019
B. BPOM New Regulation of QR CODE( PERKA BPOM NO 33 TAHUN 2018)
POM issued a new regulation of 2D Barcode (QR CODE) which contain information of registration number & it’s valid date.
The purpose of this regulation is to help consumer & inspector to identify the legality of the product with the use of BPOM
mobile smartphone application.
And here are the highlight of its regulation:
a) Mandatory to put 2D/QR barcode on the label
b) The 2D/QR barcode requirement :
• Color : black on white or other color as long as it can be readable by the system.
• For Cosmetic : 2D/QR barcode must be put on primary/secondary pack. And for the small size product label, it is
allow to be put on the hanging label , shrink wrap, or others which is still accepted by label regulation
• Barcode size : min. 0.6 x 0.6cm
• In case there is more than 2D barcode on the pack, need to label “BPOM RI” for differentiation
c) Timeline
• For New Product Approval (Dec 7th, 2018 onward), it needs to be reflected on label 6 months after the date of
Notification approval date.
• For Existing product in the market : Dec. 7th, 2023 (on shelf)

Asia/International
CHINA
1.

China NMPA Bans Cosmetics Using EGF or Medicinal Claims – see attachment

2.

China notifies WTO TBT the draft version of Cosmetics Supervision and Administration Regulation (CSAR). – see
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3.

4.

attachment
China’s latest announcement on Cross Border Ecommerce (CBEC) policy extension.
• During the State Council executive meeting held on Nov. 21, 2018, China determined to further extend the
transitional policies of CBEC retails beyond the originally stipulated January 1st, 2019 deadline.
• The CBEC transition period has been officially extended beyond the Jan 1st 2019 deadline. No new deadline has
been specified and ChemLinked expects current measures to remain stable in the short to medium term.
• CBEC-traded cosmetics, infant formula powder, medical device and special food (such as health food and food for
special medical purposes) will not be subject to complicated pre-market approval.
China Officially Releases Enforcement Rules for Replacing Imported Cosmetic Registration with Filing Management
Nationwide.
On Nov. 9, 2018, China National Medical Products Administration (NMPA-Subordinate to SAMR) officially announced
that registration of first-imported non-specials cosmetics will be entirely replaced by filing management nationwide
from Nov. 10 in accordance with the State Council’s notice of Advancing the Reform of “Separating Certificates from
Business License”. Registration of imported cosmetics will be entirely replaced by filing from Nov. 10. Authorization of
a domestic responsible person is critical after the reform.

Taiwan
1. Taiwan Implements New Requirements for Ingredients and Hair Dye Products Claims on Jan 1, 2019.
Early on April 13, 2018, Taiwan FDA released 2 amendments of Medicated or Poisonous Ingredients List of Hair Dye
Products and Standard of Mandatory Claims for Hair Dye Products on the Label, Instruction and Packaging, which
entered into force on Jan 1, 2019.
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2.

Taiwan is drafting new standards for Restricted Ingredients and Preservatives from Jan 1 2020
On Dec 14, 2018, TFDA released 6 drafts of cosmetic regulations:
1) Standard for Usage and Limitation Requirements of Ingredients Used in Special-use Cosmetics
2) List of Prohibited Ingredients Used in Cosmetics (target to become effective together with Cosmetic Hygiene Safety
Administration Act)
3) List of Restricted Ingredients Used in Cosmetics
4) Standard for Usage and Limitation Requirements of Preservatives in Cosmetics
5) List of Permitted Colorants Used in Cosmetics
6) Limitation Standards for Microorganism in Cosmetics.
Above will become effective on Jan 1, 2020. Public consultation will last until Feb 12, 2019.

KOREA
MFDS announced an amendment to the Enforcement Regulation of the Cosmetics Law as a scope of Korean Regulation
Reform.
The Key points are as follow :
• In order to help consumers to select their products through various and detailed information on cosmetics,
cosmetics which require all cosmetics to be labeled with allergen inducing ingredients and cosmetics that display.
• For comestice products which can be used by infants and children, it is mandatory to specify the limit of usage
(Ex ; Baby Products (less than 3 years) or (under 18 years))
The detail information can find in the attached file.

20190220
amendmend of Korea Cosmetic Law.docx

INDIA
The amendment in Drugs & Cosmetics Rules regarding revision in fee structure has been finalized & published effective
from 12th Dec.2018. It will have major impact on cosmetics import.
Description

Fees till 11th Dec.2018

Revised Fees effective from
12/12/2018

Import and Registration of Cosmetics

250 US dollars or its equivalent
to Indian rupees

2000 US dollars or its
equivalent to Indian rupees

100 US dollars

500 US dollars

Application to issue Registration Certificate by the
manufacturer/ authorized agent or Importer for each
brand of cosmetics
Duplicate copy of Registration Certificate

Cosmetics Draft Rules got published on 29th November,2018. Comments on the draft are provided to MoH through
various local industry associations like IBHA, FICCI and also international associations like CE & PCPC, for consideration.
IBHA representatives had a follow up meeting with DCGI on 11th Feb 2019 for understanding pointwise details of industry
comments. Basically the revised fee structure amendment is already in implementation stage, industry will have to follow
the same. (USD 2000/ category and USD 50/variant). Even though the fee structure given in draft cosmetics rules is lesser
than the amended revised structure, no change in fees is expected, validity will change from 3 to 5 years once draft
cosmetics rules get finalized. Currently finalized regulation to stay as is with validity of 3 years.
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EU/USA
Sunscreen

Near the end of the year, citing concern for coral reefs, the nation of Palau passed a
widespread ban on sunscreen and cosmetic ingredients to go into effect in 2020. The new law
expands the list of ingredients and increases the scope of restrictions that have also been
passed in Hawaii. Palau will ban anyone from bringing, buying, selling, importing or
manufacturing products containing 10 ingredients: oxybenzone; octinoxate; octocrylene; 4methyl-benzylidene camphor; triclosan; methylparaben; ethylparaben; butylparaben;
benzylparaben; and phenoxyethanol. There is currently no credible evidence that these
ingredients contribute to coral decline, which is generally accepted to be caused by increasing
water temperatures and other effects of climate change.
A small study by the University of South Australia and University of Queensland recently found
that zinc oxide nanoparticles dissociate into ions when applied to the skin, meaning it is
unlikely these sunscreens enter the bloodstream. Nano ZnO generally appear transparent on
the skin, instead of leaving a white residue.
Endocrine
In November, the EU Commission published a framework on endocrine disruptors, and concluded
Disruption
that the Cosmetics Regulation already provides the adequate tools to regulate the use of cosmetic
substances that present a potential risk for human health.
Media reports in December also focused on a study that suggests that girls who are exposed
before birth to chemicals commonly found in toothpaste, makeup, soap and other personal care
products may hit puberty earlier than their peers who aren't exposed to these chemicals in the
womb.
Another intelligence from EU is microplastic
• European Chemicals Agency (ECHA) will publish its long-expected draft restriction on Microplastics.
• EU-wide bans/restrictions are not expected to come into force before early 2022.
• The scope is expected to be broad and include ingredients that we consider non-plastic (e.g. Styrene/Acrylates
Copolymer [SAC]) in both rinse-off and leave-on cosmetics.
• The EU approach goes beyond microbeads. All microplastic and solid polymer ingredients are in scope (i.e., opacifier,
film former, viscosity controller, SPF boosters). There will be a phased-in implementation. Proposed entry into force by
category: RO products (2020); opacifiers (2024); household products (2025); all leave-on cosmetic products (2026).
There are also substances which are used sanitary protection products or in medical devices which could be caught by
the scope of the restriction.

