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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 2/2565 

วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1011 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ         

 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1011 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ 

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์ 

3. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

4. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

5. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

6. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

7. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

8. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

9. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

10. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

11. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์ 

12. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

13. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

14. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

15. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 
 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม  

1. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

2. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

3. คุณมุกดา โจวตระกูล 

4. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ  

5. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 

6. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

7. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

8. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

9. คุณนีรนารถ จิณะไชย 

10. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

11. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล  
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12. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ  

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณรสสุคนธ์  แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด  

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทุกท่านทราบในหัวข้อดังต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) เรื่องการใช้สารสกัดในกัญชง กัญชา ซ่ึงรัฐบาลป�จจุบันได้มีการปลดล็อคแล้ว แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายในป�จจุบันยังมี

ข้อจำกัดในการปฎิบัติงานจริงอยู่ค่อนข้างมาก และการโฆษณาสินค้าดังกล่าวก็ยังทำได้อย่างจำกัด ซ่ึงภาคอุตสาหกรรม

เห็นว่ายังต้องการการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอย. นอกจากนี้ประธานยังแจ้งว่าขณะนี้มีทาง

สมาคมฯ ได้มีการประสานกับทางนาโนเทค เพ่ือศึกษาเรื่องการทำสาร CBD ให้อยู่ในรูปนาโน เพ่ือให้สามารถต่อยอด

สินค้าได้มากยิ่งข้ึน 

2) เรื่องสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซ่ึงทางอย. ได้แจ้งมาว่าจะมีการจัดประชุมอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

สารสำคัญตัวแรกของเครื่องสำอาง ซ่ึงคือฟลูออไรด์ ท้ังนี้กำหนดการจะแจ้งให้สมาคมฯทราบในภายหลัง ซ่ึงเรื่องนี้

ประธานขอฝากให้ฝ่ายวิชาการติดตามและนำเสนอเรื่องเพ่ือพูดคุยกับรองวีระชัยต่อไป 

3) บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งมาขอแนะนำตัวผู้แทนคนใหม่ได้แก่คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล ซ่ึงจะเข้า

มาช่วยงานทางสมาคมฯ อีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 1/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2565 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ความคืบหน้าเรื่องการเก็บคำบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2565 (โดยคุณมุกดา)  
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 คุณศิวาพร แจ้งความคืบหน้าในเบื้องต้นว่า ในขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ส่งใบเสร็จท้ังค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ 

และค่าสัมมนาไปแก่สมาชิกท่ีตามมาไม่ว่าทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ไปส่วนมากแล้ว แต่ยังคงต้องติดตามและปรับปรุง

ฐานข้อมูลของสมาชิกสมาคมเม่ือได้ผู้ช่วยสมาคมกลับมาอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 3.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการสัมมนาประจำป� 2565 (โดยคุณนาคาญ์) 

 คุณนาคาญ์ แจ้งให้ทราบว่ากำลังวางแผนจัดสัมมนาร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec) และ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพ่ือนำเป�นองค์ความรู้ให้กับสมาชิกสมาคม  

 มติท่ีประชุม รับทราบและประธานขอให้ทีมหารายได้จัดการประชุมย่อยเพ่ือหารือในรายละเอียดต่อไป 

 

3.3 หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับประเด็นป�ญหาเรื่องสารสำคัญใน

 เครื่องสำอาง (โดยทีมวิชาการ) 

คุณศิวาพร ได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการคุยกันในทีมวิชาการวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 รวมท้ังทำนัดต่อท่านรอง

เลขาวีระชัยเพ่ือเข้าพบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ใหที้มวิชาการประสานงานนัดต่อไป 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล) 
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 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 4.2 รับรองสมาชิกใหม่ บริษัท ดีพีซีเอส ไบโอ อินโนว่า จำกัด 

 คุณศิวาพรรายงานแทนคุณมุกดาในท่ีประชุมว่า บริษัท ดีพีซีเอส ไบโอ อินโนว่า จำกัด มาสมัครเป�นสมาชิก

สมาคมเพ่ิมเติม ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้เตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนและเรียบร้อย จึงขอให้กรรมการรับรองการเป�น

สมาชิก 

 มติท่ีประชุม รับรอง บริษัท ดีพีซีเอส ไบโอ อินโนว่า จำกัด เป�นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ 

รับรองสมาชิกและให้ดำเนินการเรื่องชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกต่อไป  

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

Apr-65 1มกราคม-30 เมษายน 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 137,765.00 388,375.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 85,000.00 0.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 222,765.00            388,375.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 12,000.00              48,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง 1,170.00                1,548.00                                         

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 3,291.27                6,262.27                                         

ค่าไฟฟ้า 482.23                    1,503.06                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 13,103.14              72,556.32                                      

รวมค่าใชจ้า่ย 30,046.64 129,869.65 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 192,718.36 258,505.35 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 เมษายน 2565 258,505.35 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน เมษายน 2565
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 5.1 ประชุมช้ีแจงเพ่ือส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชากัญชงของเครื่องสำอาง 

วัน อังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2565 (โดยคุณสายใจ) 

 คุณสายใจได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับข้อสรุปในการประชุมวันดังกล่าวว่าทางอย.มีการลดจำนวน

เอกสารท่ีต้องใช้ในการจดแจ้งลงไปค่อนข้างมาก และมีการออกเกณฑ์การโฆษณาเบื้องต้นเพ่ือเป�นสนับสนุน

ผู้ประกอบการหากมีการผลิตสินค้าดังกล่าว ท้ังนี้รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารแนบ 1 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.2 สรุปการประชุม ACC ครั้งท่ี 35 เม่ือวันท่ี 25 และ 27 พฤษภาคม 2565 (โดยฝ่ายวิชาการ) 

 ดร. ธนกรได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อสรุปของการประชุม ACC ครั้งท่ี 35 ท้ังนี้ประเด็นหลักจะอยู่ท่ี

ความคืบหน้าของเรื่อง country specific requirement (CSR) ท่ีแต่ละประเทศมาอัพเดทให้ฟ�ง โดยประเทศ

อินโดนีเซียได้แจ้งว่าระบบการจดแจ้งท่ีจะอัพเดทใหม่เพ่ือรองรับไม่ต้องกรอกสูตร 100% น่าจะเสร็จสิ้นในป�นี้ ส่วนทาง 

อย.ลาวก็ได้นำส่งเกณฑ์การจดแจ้งมาให้ทาง ACA และ TCMA เพ่ือนำไปแปลและใช้ได้ในภูมิภาคต่อไป ทางเวียดนาม

ได้มีการกลับมาร้องขอ CFS อีกครั้ง และทางสิงคโปร์ขอให้ประเทศไทยมาชี้แจงเรื่องการอนุญาตให้ใช้กัญชงกัญชาในกา

ประชุมครั้งหน้า  

 มติท่ีประชุม รับทราบ และอนุมัติให้คุณชนะชัยนำเกณฑ์การจดแจ้งของประเทศลาวไปแปล แล้วหักค่าใช้จ่าย

กับสมาคมเบื้องต้น (ราคาประมาณ 200 USD) และสมาคมจะไปหักออกจากค่าสมาชิก ACA ในป�ถัดไป  
 

  5.3 IAC Advocacy paper on Halal Certification (โดยดร.ปรีชากร) 

 ดร.ปรีชาการได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบในรายละเอียด ดังเอกสารแนบ 2 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 3/2565 ในวันอังคารท่ี 12 

กรกฎาคม 2565 

 6.2 การดำเนินการของสมาคมกับกฎหมาย PDPA  

 ประธานแจ้งให้กรรมการทราบว่าสมาคมเรามีการเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้ค่อนข้างมาก จึงควรมีกรรมการ

ติดตามเรื่องนี้ ขอให้ฝ่ายเลขาใส่หัวข้อนี้เป�นวาระสืบเนื่องในการประชุมสมาคมฯ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาใส่หัวข้อนี้เป�นวาระสืบเนื่อง 

  



สรปุ การประชุมชีแ้จงเพือ่สง่เสรมิผลติภณัฑเ์ครือ่งสําอางทีม่สีว่นผสมของกญัชากญัชง 
วนัองัคาร ที ่24 พฤษภาคม 2565 

การจดแจง้เครือ่งสําอางทีม่ ีHemp Cannabis ทีเ่รยีบงา่ยขึน้

เน่ืองจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 พศ. 2565 ทีย่กเวน้ให ้สารสกัด
ทกุสว่นของพชืกัญชา กญัชง ทีม่สีารสกัด THC (Tetrahydrocannabinol) ไมเ่กนิ 0.2% และมาจากกญัชา
กัญชงทีป่ลกูในประเทศ ไมเ่ป็นยาเสพตดิใหโ้ทษ ตัง้แตว่ันที ่6 มถินุายน 2565 เป็นตน้ไป  

- อย.ไดป้รับเปลีย่นใหต้อ้งยืน่เอกสารทีใ่ชใ้นการจดแจง้จากเดมิ 10-12 รายการเหลอืเพยีง 4 รายการ
ดังน้ี
1. Certificate of Analysis ของ Raw material (วเิคราะหโ์ดยกรมวทิยก์ารแพทยห์รอืหน่วยงาน

ราชการ) จาก Supplier
2. ฉลากทีใ่ชจํ้าหน่ายทกุดา้น
3. หนังสอืรับรองกรรมการบรษัิท วตัถดุบิผลติจากกัญชากญัชงทีป่ลกูในประเทศ + ม ีTHC ไมเ่กนิ

0.2% + ไมแ่สดงสรรพคณุเกนิความเป็นเครอืงสาํอาง
4. เอกสารใบอณุญาตการผลติสารสกดักญัชากญัชง (CBD extract only)

แนวทางในการแสดงสรรพคณุบนฉลากหรอืโฆษณา 

ตามทีรั่ฐบาลมนีโยบายปลดล็อกพชืกญัชา/กัญชงจากยาเสพตดิใหโ้ทษ และสง่เสรมิใหนํ้าไปใชป้ระโยชน ์
ตอ่ยอดนวตักรรมเป็นผลติภัณฑส์ขุภาพตา่งๆ อย. จงึไดจั้ดทําขอ้ความทีแ่สดงถงึสรรพคณุของน้ํามันหรอื
สารสกดัจากเมลด็กญัชง สว่นของกัญชา/กัญชงทีทํ่าใหแ้หง้ และสารสกดั CBD ทีไ่ดจ้ากพชืกัญชา/กญัชง 
ทีนํ่ามาใชเ้ป็นสว่นประกอบของผลติภัณฑเ์ครือ่งสาํอาง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการแสดงสรรพคณุบนฉลาก
หรอืโฆษณาเครือ่งสาํอาง ดงัน้ี  

- ในสตูรสว่นผสมถา้ม ีHemp, Cannabis เป็นสว่นประกอบ (ตามกฎหมาย) ก็สามารถ claim ตาม
แนวทางฯน้ีไดท้นัท ีไมว่า่จะใสใ่นปรมิาณเทา่ไหร่ ตา่งจากเดมิทีต่อ้งมเีอกสารสนับสนุนสรรพคณุใน
แตล่ะสตูรทีย่ืน่จดแจง้กับทางอย.

- หลกัการกํากับดแูลเดยีวกันกับการแสดงสรรพคณุเครือ่งสําอางทัว่ไป คอื สรรพคณุตอ้งไมเ่กนิความ
เป็นเครือ่งสาํอาง หรอืไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระสําคญั
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Background
 Indonesia introduced the Halal Product Law (“Halal Law”) in 2014, 

which requires mandatory halal certification for cosmetics and 
consumer products. 

 The Halal Law regulates the processing, materials, and 
certification of Halal products. All personal care products that do 
not contain haram ingredients must undergo the halal 
certification process by 2026 (see timeline).

 Currently, the Government of Indonesia (GOI) is further 
developing regulations and supporting infrastructure to 
implement the Halal Law. 

 This is a critical time for IAC to engage before the implementing 
regulations are issued.



Timeline for Mandatory Halal Certification by 
Product Category

Traditional Medications, 
quasi drugs and health 

supplements 

October 2026

Nonprescription medicines 
and restricted 

nonprescription medicines

October 2029

Medical 
devices under 

risk class B 

October 2029 

Prescription 
medicines 

except 
psychotropics

October 2034

Cosmetics, 
chemical 
products, 

personal care 
products,  

and 
genetically 
engineered 

products

October 2026

Apparel, head 
coverings and 

accessories 

October 2026 

Medical 
devices rated 
under the risk 

class A

October 2026

Household health supplies, 
appliances, personal 

accoutrements for Islamic 
worship, stationery and 

office supplies 

October 2026

Medical 
devices under 

risk class C 

October 2034

Food, beverage 
and services 

October 2024
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All products that do not contain haram ingredients must 
undergo the halal certification process

Indonesian government recognition of halal certification 
agencies

Expansive ingredient certification requirements

Impractical supply chain certification requirements  

Potential for unequal treatment of overseas products

Areas of Concern Identified 
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Endorsement of IAC Advocacy Paper
1) Overseas Halal Certification of Finished Goods: CICOT & JAKIM
2) Cosmetics-Specific Standard different from food & beverages -

requirements for transportation, distribution and cleaning of 
machinery

3) Training and Deployment of Halal Supervisors - Training and 
certification of Halal Supervisors overseas by accredited appropriate 
training institutions

4) Labeling Requirements - products containing haram ingredients - must 
clearly highlight in their labels “with pictures, signs or writing.” 
additional labeling requirements for products that do not meet halal 
certification standards should not be required.

5) Raw Materials Certification Requirement - BPJPH establish a process for 
considering new additions and set out standards that will guide the 
evaluation of these



6

The Beauty and Personal Care Industry Concerns on Criteria for 
Mandatory Halal Certification of Cosmetics and Personal Care Products 

Cosmetics and personal care products companies are global leaders committed to product safety, quality, innovation, and sustainable business practices. Our 
member companies are some of the most beloved and trusted beauty and personal care brands today. As the manufacturers, distributors, and suppliers of a 
diverse range of products that millions of consumers rely on to enhance their health and well-being – from sunscreens, toothpaste, and shampoo to 
moisturizer, makeup, and fragrance – our industry contributes significantly to the world economy. 

Indonesia introduced the Halal Product Assurance Law (“Halal Law”) in 2014, which requires mandatory halal certification for cosmetics and personal care 
products by October 17, 2026. The global cosmetics industry is concerned that some of the regulations for implementation of mandatory halal certification 
will create trade barriers, increase costs for industry and consumers and lead to unnecessary administrative burdens for the Government of Indoneisa (GOI) 
and companies.

Therefore, our industry requests that GOI agencies responsible for the Halal Law’s implementation engage with global industry reresentatives to discuss and 
resolve issue of concern to the cosmetics and personal care industry. We believe an open and positive dialogue between the global cosmetics industry and the 
GOI can lead to solutions that will satisfy all parties. Key areas that we would like to address include: 

• Overseas Halal Certification of Finished Goods: We request that the GOI allow for overseas halal certification of finished goods and transportation. We are 
deeply concerned that the current requirement  for halal certification of all imported personal care and cosmetics products to take place at the Indonesian border 
rather than in the country of manufacture will increase red tape, cause delays at the border and potential supply chain disruptions.  We request that Halal Product 
Assurance Agency (BPJPH) continue to work with overseas halal certification agencies to develop cooperative agreements to allow certification prior to 
shipment to Indonesia.  Market access and consumers' ability to secure desired products will be impacted greatly by the ability to have products certified in a 
timely manner.  

• Cosmetics-Specific Standard: We request that Indonesia promulgate a cosmetics-specific halal standard that takes account of the unique characteristics of the
sector. This would include cosmetic-specific requirements for transportation, distribution and cleaning of machinery used during the manufacturing process of 
non-porcine products. This standard should reflect that cosmetics products are highly packaged, individually sealed, and subject to strict health and safety 
regulations and therefore should be treated differently than food and beverage.  Further, cosmetics products are mostly produced with non-animal ingredients and 
comply with Good Manufacturing Process (GMP) strict requirements, protecting against any potential cross-contamination in the production or distribution 
process. The development of a cosmetics-specific standard is particularly important for companies that may not have a halal-dedicated processing line and to 
avoid excluding imported products from the See G/TBT/N/IDN/131 which was replaced by G/TBT/N/IDN/139, G/TBT/N/IND/134, G/TBT/N/IDN 138 (halal tariffs), and G/TBT/N/140

See Enquiry Notification G/TBT/N/IDN/131, G/TBT/N/IDN/131/Add.1 The Government Regulation Number 39 of 2021 Regarding Implementation of Halal Product Assurance No 3. where BPJPH states that 
separation requirements must apply to all production facilities and distribution
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• Halal Certification Guidance:  We understand that halal certification is mandatory for cosmetics beginning in 2026 and that products 
containing haram ingredients are not required to apply for halal certification. According to current regulations, products containing haram 
ingredients must clearly highlight them in their labels “with pictures, signs or writing.”  Our industry is working hard to prepare to meet these 
requirements to the highest standard.

However, we note that the requirements for halal certification extend beyond ingredients and include requirements for manufacturing, 
transport, religious supervision, and distribution standards among others. Some companies, for example SMEs or manufacturers in regions 
that do not have onsite religious supervision available, may be unable to meet these requirements, even though their products do not contain 
haram ingredients. We respectfully request that the Indonesian government provide  guidance on how such products should be placed on the 
Indonesian market.  

• Training and Deployment of Halal Supervisors: We request that Indonesia allow for training and certification of Halal Supervisors 
overseas by accrediting appropriate training institutions and allow for Halal Supervisors to cover more than one manufacturing site.  This will 
support having the necessary human resources to meet halal standards and manage costs efficiently. 

• Labeling Requirements: We appreciate Indonesia’s newly developed halal logo for halal-certified goods.  In our view, additional labeling 
requirements for products that do not meet halal certification standards should not be required. Halal labels will inform consumers. Therefore, 
labeling requirements beyond the halal label are duplicative and generate unnecessary costs and red tape.  

• Raw Materials Certification Requirement: We ask that Indonesia create an expansive list of raw materials (non-critical ingredients) that do 
not require halal certification. We appreciate that BPJPH has provided an initial list of non-critical ingredients that do not require certification. 
We request that this list be expanded to include other raw materials that also can be considered non-critical ingredients. In order to facilitate 
this expansion, we request that BPJPH establish a process for considering new additions that companies propose, as well as set out standards 
that will guide the evaluation of these proposed raw materials and continue the current practice of confirming halal conformity via raw 
material providers self-declaration. These steps will help reduce the complexity of halal certification paperwork.
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