
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 8 /2559 

                  วนัศกุรท่ี์ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-15.00 น. 

       ณ ห้อง GS1 room4 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล     

4.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ 

5.  ดร.สษุริา               สุดกรยทุธิ ์ เหรญัญกิ 

6.  ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั 

7.  คุณสมบตั ิ  วนาอุปถมัป์กุล แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

8.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

9.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

10. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์  

11. ดร.นีรนารถ    จณิะไชย   

12. คุณลกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิแทนคณุนิรมล  บุญสาํเรจ็  

 

1. คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2. คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

3. คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

4. คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5. ดร.จริพนัธ ์            มว่งเจรญิ 

6. คุณกฤษณ์    แจง้จรสั 

7. คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

9. คุณคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี

10. คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

11. คุณมกุดา             โจวตระกูล 

12. คุณสุณ ี   โอสถารยกุล 

 

1. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ  

 สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณรุง่ระว ี สขุกจิ   SGS (Thailand) Ltd. 

3. คุณกฤศกญัญา เบญจาธกุิล  ไบโอเดอเนช บจก.  

4. คุณรุง่ฤด ี  กุลจติตเิพชร  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 



5. คณุกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย

มรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

    1.1 สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอตวัแทนจากสมาคมฯ แต่งตัง้เป็นคณะทาํงาน

ภาคประชาชน  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทํางานภาคประชาชน เป็นคณะทํางานร่วมระหว่างผู้ที่

เกีย่วขอ้งและผูม้สี่วนไดเ้สยี ประกอบดว้ยตวัแทนจากกลุ่มผูป้ระกอบการ องคก์รผูบ้รโิภค องคก์รวชิาชพี 

สื่อมวลชน ภาควชิาการ และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงานส่งเสรมิ

ให้ผู้บรโิภคมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งเดมิใน

ปีงบประมาณ 2559 ตวัแทนสมาคมฯ คอื ดร.ปรชีากร สุวรรณเพญ็ จงึขอความร่วมมอืจากกรรมการใน

การเขา้มารบัตาํแหน่งในปีงบประมาณต่อไป 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบและแต่งตัง้ให้คุณนิพนธ์ เผ่านิม่มงคล เป็นตวัแทนคณะทํางานภาค

ประชาชน 

1.2 เชิญกรรมการเข้าสวสัดีปีใหม่  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทยว์นั

ชัย สตัยาวุฒิพงศ์ ในวนัองัคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ สํานักคณะกรรมการ

อาหารและยา 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองจากในวาระดถิขีึน้ปีใหม ่2560 จงึขอเชญิชวนกรรมการ

เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วนัชยั สัตยาวุฒพิงศ์ ในวนัอังคารที่ 27 

ธนัวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ สํานักคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อสวสัดปีีใหม่โดยพรอ้มเพรยีง

กนั 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

1.3 บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั สมาชิกสมาคมฯ ขอแนะนําตวัและสวสัดีปีใหม่

กรรมการสมาคมฯ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั สมาชกิสมาคมฯ ไดเ้ขา้

มาแนะนําตวั และมอบของขวญัสวสัดปีีใหมใ่หแ้ก่สมาคมฯ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุ 

รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 7/2559 วนัศุกร์ท่ี 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   

 มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุม 



 

3.1 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ตุลาคม 1มกราคม-31 ตุลาคม 2559

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี559 75,900.00 333,300.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 123,500.00 327,000.00

เงินรับบริจาค 20,000.00 50,000.00

รายได้อื�น 0.00 20,000.00

รวมรายรับ 219,400.00         730,300.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 17,000.00            162,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 101,480.00 286,033.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 14,740.00            42,280.77                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 2,815.04              19,833.26                            

ค่าไฟฟ้า 1,030.75 11,173.68                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,245.00 13,437.70

ค่าใช้จ่ายอื�น 31,273.00            368,003.59                         

รวมค่าใช้จ่าย (169,583.79) (902,762.00)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย 49,816.21 (172,462.00)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 พฤศจิกายน 2559 (172,462.00)

หน่วย:บาท

    งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 

 
มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

3.2    เปิดบญัชี ธนาคารสาํหรบัรายรบั-รายจ่ายของ ASEAN Cosmetic Association 

ดร.สุษิรา  สุดกรยุทธิ ์ เหรญัญิกสมาคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะขอเปิดบญัชีธนาคาร

สาํหรบัรายรบั-รายจ่ายของ ASEAN Cosmetic Association โดยมนีายกสมาคม และเหรญัญกิ เป็น

ผูเ้ปิดบญัชธีนาคาร 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบและใหท้าํการเปิดบญัชธีนาคารได ้

3.3     สมาชิกสมคัรใหม่ 5 บริษทั  

1. บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลาย เชน จาํกดั 

คุณรุ่งฤทยั ตริณสวสัดิ ์

(เชญิแนะนําตวั) 

628 ชัน้6 อาคารทรพิเพลิ ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ์แขวงช่องนนทร ีกรงุเทพฯ 10120 



โทร. 02-6813722 ต่อ 152  

ธุรกจิหลกั : Logistics 

 

2. บรษิทั ไบโอเคอเนช จาํกดั (เชญิแนะนําตวั

คุณกฤศกญัญา เบญจาธกุิล 

) 

6/31-32 ถ.ย่านพหลโยธนิ เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กรงุเทพ 10400 

โทร. 084-7633966 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 

3. บรษิทั เอลโซล โปรดกัส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (บรษิทัเพยีส อนิเตอรค์อสเมก็ซ ์(ประเทศไทย) 

สมาชกิสมาคมฯ แนะนําใหส้มคัรสมาชกิ ) 

คุณสุวมิล  เมฆสมทุร 

700/715 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุร ี20160 

 โทร. 038-447266 , 02-6636605 

 ธุรกจิหลกั : นําเขา้และจาํหน่ายเครือ่งสาํอาง  

 

4. บรษิทั เอสนูวา จาํกดั (จากงาน incosmetic) 

คุณภาคภมู ิเพิม่มงคล 

91/17 ซ.วฒันานิเวศน์ 4 แยก 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 

โทร. 086-0264848 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 

5. บรษิทั เอม็.เอส.เฟรสิท ์เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (คุณมกุดาแนะนํา) 

คุณวชัรกฤษณ์ โชตบิรูณ์วงศ ์

32/4 ม.13 ต.บงึทองหลาง อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทร. 02-1507072-3 , 02-1507770-1 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองทุกบรษิทั 

4.1  อพัเดต ACA conference โดยดร.สษิุรา 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 ดร.สุษิรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะน้ีได้ทําจดหมายขอให้สนับสนุนเป็น sponsor และส่ง

จดหมายเชญิเป็น speaker สําหรบังาน ACA conference ไปยงับรษิทัทีไ่ดท้ําการลสิรายชื่อไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ ซึง่ขณะน้ีมบีรษิทัทีต่อบรบัเป็น sponsor ดงัต่อไปน้ี 

Gold Sponsor 4 บรษิทั คอื  

1. Shiseido Asia Pacific Pte., Ltd.,  



2. Kao Commercial (Thailand) Company Limited 

3. L’Oreal  (Thailand) Limited 

4. Unilever Thai Trading Limited 

Silver Sponsor 2 บรษิทั คอื  

1. Pola Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. 

2. Miracle Health Care Co.,Ltd 

 มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

4.2 Sponsor วารสารเคร่ืองสาํอาง โดยคณุนิพนธ ์

 คุณนิพนธไ์ดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าขณะน้ีไดม้กีารทํารายชื่อของสมาชกิ แยกเป็นประเภทธุรกจิ

ไวD้istributor - raw material, Laboratory, Marketer, ODM, Ownbrand, Supplier – Equipment, 

SME Bank, Logistic Provider ไวเ้พื่อทีจ่ะไดท้ําการขอ sponsor ในการจดัทําวารสารเครื่องสําอาง โดย

ทางคณะทํางานไดม้กีารจดัทํา presentation สมาคมฯเรยีบรอ้ยแลว้ และขอความร่วมมอืจากกรรมการ

ในการช่วยประชาสมัพนัธแ์ละตดิต่อ sponsor  

  มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

5.1  สรปุการประชมุหารือเร่ือง การแก้ไขข้อขดัข้องในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภณัฑ ์

โดยคณุศิวาพร  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คุณศิวาพรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มกีารไป

ปรบัปรุงร่างม.44 ตามที่รองนายกวิษณุและได้ขอให้ไปปรบัแก้ โดยร่างใหม่ที่นําเสนอในวันที่ 15 

พฤศจกิายน คอืร่างดงัเอกสารแนบในไฟลน้ี์ ทัง้น้ีร่างดงักล่าวยงัไม่ใช่ร่างสุดทา้ยทีจ่ะนําเสนอสู่ครม. ยงั

ต้องมกีารปรบัแก้อกีทัง้ในขอ้ 4 และขอ้ 5 ใหญ่เพื่อให้คณะอนุกรรมการที่มตีวัแทนผู้ประกอบการเป็น

สว่นรว่มมอีาํนาจไมใ่ช่แคใ่นเรือ่งการกบักาํหนดคา่ใชจ้า่ย แต่ยงัใหส้ทิธิต์ามวงเลบ็ยอ่ยในขอ้ 4 ทัง้หมด 

 สาํหรบักลุม่เครื่องสําอางยงัคง position เดมิจากการประชุมคราวก่อน กล่าวคอืเสนอใหไ้ม่ควรนํา

ผลติภณัฑก์ลุ่มเครือ่งสาํอาง เขา้ไปรวมดว้ยในรา่งดงักลา่ว ทัง้น้ีเน่ืองจาก 

 1) เครือ่งสาํอางไมจ่ดัเป็นผลติภณัฑท์ีต่อ้งมกีารไดร้บัอนุญาต หากแต่เพยีงตอ้งจดแจง้รายละเอยีด

ของเครื่องสําอางต่อผู้ร ับจดแจ้ง(ในที่น้ีสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา) ตามระบุไว้ใน พรบ. 

เครือ่งสาํอาง พ.ศ. 2558 ทัง้น้ีเน่ืองจากเครื่องสําอางเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งตํ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผลติภณัฑส์ุขภาพอื่นๆทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 2) หลกัเกณฑร์วมถงึการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นกองเครื่องสําอางมคีวามรวดเรว็อยู่แลว้ โดย

ระยะเวลาในการพจิารณาอยู่ที่ 0 วนั (ในกรณีอนุมตัอิตัโนมตั)ิ หรอืมากทีสุ่ด 3 วนัเท่านัน้ ดงันัน้ปัญหา

เรื่องความล่าช้าซึ่งเป็นหน่ึงในประเด็นหลกัของร่างดงักล่าวจงึไม่ใช่ปัญหาของกลุม่เครื่องสําอางใน

ปัจจบุนั 

 3) การพจิารณาอนุญาตเกีย่วกบัเครือ่งสาํอางแทบจะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญ ทัง้น้ี

เน่ืองจากเครื่องสําอางมหีลกัเกณฑ์ในการใช้สารในเครื่องสําอางอย่างชดัเจน ว่าจะต้องใช้สารใด ใน



ปรมิาณที่เท่าไหร่ (ตามกฎเกณฑข์อง ASEAN) ดงันัน้ปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญจงึไม่ใช่ปัญหาของทาง

กลุ่มอกีเช่นกนั 

 อย่างไรกด็ทีางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและนิตกิร เสนอให้ยงัคงเครื่องสําอางไว้ใน

ร่างดังกล่าวก่อน เพื่อการบริหารจัดการที่คลอบคลุมรวมทัง้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(เน่ืองจากทุกกลุ่มประเภทผลติภณัฑท์ี่อยู่ภายใต้อย. รวมอยู่ในร่างดงักล่าวทัง้หมด) แต่รองนายกและ

รฐัมนตรสีาธารณสุขไดใ้หค้ํามัน่ว่ากจิการใดทีท่างกลุ่มไม่เคยต้องใชผู้เ้ชีย่วชาญ กจ็ะไม่ต้องเสยีเงนิตาม

ร่างน้ีอย่างแน่นอน นอกจากน้ีทางกลุ่มอาจยงัใชค้วามในขอ้ 4 (1) เพื่อยกเว้นค่าใชจ้่ายได ้อย่างไรก็ดี

ทัง้หมดน้ีจะตอ้งไปทาํงานกนัในชัน้คณะอนุกรรมการ 

 ซึง่จากการประชุมร่างสุดท้ายทีอ่ย.นัดเขา้ประชุมที่ผ่านมา ท่านเลขา รองประพนธ ์และที่ปรกึษา 

วนิิตได้เขา้มาให้การบรรยาย พรอ้มชี้แจงถึงเหตุผลของการต้องให้ทุกกลุ่มผลติภณัฑท์ี่อยู่ภายใต้การ

ดูแลของอย. อยู่ในร่างดงักล่าว โดยแนะให้ทุกกลุ่มไปช่วยกันหารือในคณะอนุกรรมการเพื่อความ

เหมาะสมในเรื่องของรายการ ราคา ระยะเวลาและมาตรการการยกเว้นต่อภาคธุรกจิขนาดเล็กต่อไป 

สว่นประเดน็อื่นๆนัน้สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 3. การเรง่รดักระบวนการพจิารณาอนุญาต 

 อย. ชี้เเจงว่า ถ้าจะให้ทําตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามคู่มือประชาชน อย. อาจจะกําหนด 

ปรมิาณคําขอที่เข้ามาเเต่ละเดอืนแต่ ส่วนความเห็นจากผู้ประกอบการ เพิม่เตมิว่า ไม่ควรมกีารจํากดั

จํานวนคําขอในแต่ละวนั เเต่ควรมกีารเพิม่จํานวนเจ้าหน้าที่ให้เพยีงพอตามปรมิาณภาระงานเพื่อให้

ทาํงานไดต้ามเวลาทีก่าํหนดภายหลงัเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิม่ .. ซึง่ท่านเลขาตอบรบัในประเดน็น้ี 

 ขอ้ 4. รมต.มอีํานาจประกาศกําหนดหลกัเกณฑเ์เละอตัราตามประกาศ โดยอตัราเรยีกเกบ็สูงสุด

ตอ้งให ้ครม. เหน็ชอบก่อน 

- อาจจะมกีารยกเวน้คา่ธรรมเนียมให ้SME 

- ผูป้ระกอบการมสี่วนรว่มในการกําหนดค่าธรรมเนียมโดยมผีูเ้เทนอยู่ในอนุกรรมการ โดยค่าธรรมเนียม

จะพจิารณาจากหลกัการคาํนวณทีเ่หมาะสม 

- อนุกรรมการทีม่ตีวัเเทนผู้ประกอบการ ..ควรจะต้องพจิารณาการปรบักระบวนการ ระยะเวลา ในการ

พจิารณาอนุญาตใหร้วดเรว็ขึน้ควบคูไ่ปกบัการกาํหนดคา่ธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมจะถูกจ่ายที ่อย .. และอย.จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ผู้เชี่ยวชาญ หรอืองค์กรภายนอกอีก

ทอดหน่ึง ... จะไมม่กีารชาํระตรงจากผูป้ระกอบการไปยงัหน่วยงานภายนอก 

- ค่าขึน้บญัช ีขอ้ 4(1) และ (3)จะจดัเก็บจากหน่วยงานภายนอกที่จะทําหน้าที่ประเมนิ อย.จะประเมนิ

หน่วยงานภายนอกเพือ่ใหเ้กดิมาตรฐาน 

- ข้อ 4(5)  หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาต .. จะครอบคลุม 

กระบวนการอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น การปรบักระบวนการพจิารณาให้มปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ขึน้ .. 

การกาํหนดการอุทธรณ์/ระยะเวลาในการอุทธรณ์ .. 

- ความเหน็เพิม่เตมิจากผูป้ระกอบการ ควรมกีารปรบัระยะเวลาใหร้วดเรว็ .. เเละควรเกบ็ค่าธรรมเนียม

ในรายการเท่าทีจ่าํเป็น 

 

 

 



 ขอ้ 6 การนําคา่ใชจ้า่ยทีจ่ดัเกบ็ไปใช ้

- ขอ้ 6(2) น่าจะยงัต้องมอียู่เพื่อเปิดโอกาสไว้สําหรบัสาธารณประโยชน์ .. เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ไม่ใช่เพยีงเพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการเพยีงอย่างเดยีว  แต่จะต้องมกีระบวนการ หลกัการที่

เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได ้

- ขอ้ 6(4) ควรมกีลไกการเรยีกใชเ้งนิและการตรวจสอบ สาํหรบัค่าใชจ้่ายอื่นตามรมต. กําหนดเพื่อความ

โปรง่ใส 

 โดยท่านเลขาใหเ้เนวทางว่าจะใหอ้นุกรรมการเเต่ละชุดทําขอ้เสนอค่าใชจ้่ายใหเ้เลว้เสรจ็ภายใน 3 

เดอืนหลงัจากที ่ม.44 ออกประกาศ 

 มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

5.2  สรปุประชมุ 25th ACC and ACSB meeting ท่ีประเทศ Brunei โดยดร.ธนากร 

 ดร.ธนากร ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่  

 22th ASCB  -> 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 

 24th ASCB  ->The Meeting agreed to the inclusion into Annex III of 9 hair dyes except for 

Indonesia. and will be noted the exception in the Annex III entries.  

9 Hair dyes (EU no 2015/1190 : Annex III 288-296) 

No Ingredients Status in Indonesia Status in other 

countries 

296 

290 

Pigment Red 57 

Acid Green No.25 

Permitted Permitted 

288 

291 

HC Blue 17 

Acid Violet 43 

Permitted if supported by 

adequate safety data 

Permitted 



294 

295 

289 

292 

293 

Disperse Red 17 

Acid Black 1 

HC Blue 15  

2-Methoxy-methyl-p-

phenylenediamine 2-    

   Methoxy-methyl-p-

phenylenediamine sulfate  

Hydroxyanthraquinone-aminopropyl 

methyl      

   morpholinium methosulfate 

Not permitted Permitted 

25th ASCB  ->ACA presented the safety assessment on the safety data for 9 hair dyes 

 “Nanomaterial means an insoluble or biopersistant and intentionally manufactured material 

that in an unbound state has at least 50% or more of the particles in the number size 

distribution on the scale from 1 to 100 nm in one or more external dimensions, or an internal 

structure." 

Definition of Nanomaterials 

- EC No. 2016/621 : Zinc Oxide and Zinc Oxide (nano) is added in Annex VII(UV filters) 

EU regulation update 

 The Meeting adopted Zinc Oxide and Oxide (nano) following the material specification 

with grace period of a minimum of 12 months. 

- EC No. 2016/1143 : Titanium Dioxide and Titanium Dioxide (nano) is added in Annex VII (UV 

filters) 

 The Meeting agreed to the new entry into Annex VII for Titanium Dioxide (nano) with 

grace period of a minimum of 12 months.   

- EC No. 2016/1120 : Carbon Black(nano) is added in Annex IV (Colorant) 

 The Meeting agreed with grace period of a minimum of 12 months.   

- EC No. 2016/314 : Ethoxydiglycol is added in Annex III 

 All Member States except Philippines agreed to the inclusion of Ethoxydiglycol  

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” ACA will 

review the safety data and present  

in the next Meeting 

- EC No. 2016/622 : Potassium hydroxide for Callosity softening/removal added in Annex III   

 The Meeting agreed with a grace period of a minimum of 12 months 

- EC No. 2016/1121 : Ethyl Lauroyl Arginate  is modified in Annex VI (Preservative) 



 The Meeting adopted the proposal to permit usage for mouthwash at a maximum level of 

0.15% and warning label “Not to be used for children under 10 years of age”.  No grace period 

is required 

- EC No. 2016/1198 : Methyl Isothiazolinone(MIT) is replaced in  Annex VI (Preservative) 

 All member, except Indonesia agree to the restriction of MIT in Annex VI for use in rinse-

off products only at Maximum 100 ppm with grace period min12 months. For Indonesia , limit at 

15 ppm with grace period 18 months. 

 Some companies are trying to notify products containing ketoconazole under the cosmetic 

regulation.Ketoconazole is banned in the EU under article 15 of the European Directive as a 

CMR. In the ACD, no such article exist. The Meeting agreed to the proposal to include 

ketoconazole in Annex II with no grace period. 

Ketoconazole 

 24th ACSB : Singapore’s proposal to develop and publish ASEAN joint opinion 

statements for certain ingredients for media interest and public concern about safety.The 

meeting agreed to establish a task force (Philippines, Singapore and Thailand) to work on talc 

as a pilot case to help define a process. 

ASEAN joint opinion statement 

 25th ACSB 

 Normal case - ACA would provide an initial draft of the Joint Opinion Statement to 

Secretary ->Secretary coordinate inputs by AMS ->Once approved by ACSB, and endorsed by 

ACC ->the statement will be posted on the ASEAN website 

 Urgent case - ACA would provide their own statement and information directly to AMS. 

 AMS will review within 2 months and final approve the consolidated Annex III within 1 

month ->the ACD with updated Annexes and supporting documents would be published in print 

format. 

Consolidation of Annex III and Publication of ACD 

 มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

5.3  สรุปประชุมหารือจัดทํากฎเฉพาะรายสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

อาเซียน-จีน โดยคณุอรรณพ 

 คุณอรรณพไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าการประชุมหารอืจดัทํากฎเฉพาะรายสนิคา้ของไทย ภายใต้

ความตกลงการค้าเสรอีาเซียน-จีน ได้มีมติที่ประชุมให้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแจ้งรายการสินค้าที่

ตอ้งการกาํหนดไวใ้น PSR โดยขอใหพ้จิารณาลําดบัความสําคญัจากศกัยภาพในการส่งออกสนิคา้ไปยงั

ประเทศจนี กลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคมไีมเ่กนิ 30 รายการ กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นไม่เกนิ 10 รายการ และ

แจง้กรมศุลกากรทราบ และใหฝ่้ายเลขาฯเปรยีบเทยีบขอ้มลูนําเขา้-ส่งออกของสนิคา้ในตอนที5่0-63 และ

หารอืกบัภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รว่มกาํหนดวา่สนิคา้รายใดทีต่อ้งการเสนอเกณฑก์ระบวนการผลติ 



 มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

5.4 สรปุการเข้าร่วมงาน “Talk by Mr. Jack Ma on “Global Trade Revolution:  Building a 

New e-Trade Platform for SMEs” โดยคณุนิพนธ ์  

 คณุนิพนธไ์ดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ แจค๊หมา่ ไดพ้ดูในเรือ่งดงัสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

 Alibaba วดัความสาํเรจ็ขององคก์รกนัอยา่งไร แบ่งไดเ้ป็น 3 อยา่งดงัน้ี 

แนวคดิของ Alibaba (อาลบีาบา) 

– บรษิทัของเราไดส้รา้งงานสรา้งอาชพี ใหก้บัประเทศไปแลว้กีต่ําแหน่งงาน 

– เราไดช่้วย SMEs ในแพลตฟอรม์ของเรา เตบิโตขึน้ไดแ้ลว้กีร่าย 

– แพลตฟอรม์ของเรา ไดส้ง่มอบบรกิารใหค้นไปมากมายแลว้กีค่น 

ตวัเลขรายได ้หรอืกําไร ไมใ่ช่สิง่ทีผ่มนํามาใชว้ดัความสาํเรจ็ 

 สาํหรบัคนรุน่ใหม ่คุณสมบตัทิีคุ่ณควรมคีอื “ความกลา้หาญ” ยิง่คุณยงัเดก็ คุณยิง่ตอ้งกลา้อย่าเป็น

คนขีบ่้น ผมเองกเ็คยเป็นคนทีช่อบบ่น แต่เมือ่ผมเปลีย่นตวัเอง ชวีติผมเปลีย่นเลยส่วนเพื่อนของผมทีย่งั

ชอบบ่นเหมอืนเดมิ ชวีติเขากย็งัคงเหมอืนเดมิ จรงิๆ แล้ว โอกาสในชวีติต่างๆ ซ่อนอยู่ภายใต้คําบ่น

เหล่านัน้แหละ เมือ่คุณจดัการมนัได ้โอกาสกจ็ะมา 

คาํแนะนําสาํหรบัคนรุน่ใหม ่และการพฒันาการศกึษา 

 ในอนาคต จะมอีาชพีที่ตายจากไป เป็นจํานวนมาก และจะมอีาชพีเกิดใหม่อีกเป็นจํานวนมาก

เช่นกนัเราไมจ่าํเป็นตอ้งกลวั machine แต่เราตอ้ง embrace machine 

วสิยัทศัน์เรือ่งเทคโนโลย ี

 อย่าไป convince คนใหญ่โตที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้ว (เพราะว่าเขาคดิว่าเขาประสบ

ความสําเรจ็แลว้) แต่ให ้convince คนที ่“อยากประสบความสําเรจ็” แทน กลุ่มลูกคา้ไม่ไดม้าในวนัเดยีว 

มนัต้องใชเ้วลาในการสรา้ง วธิกีารของผมคอื จง ‘อย่า’ สรา้งทมีของคุณ ให้เป็นทมี Marketing และ 

Sales แต่จงสรา้งใหพ้วกเขาเป็นทมี Service และจงโน้มน้าวทําให้ลูกค้าของคุณ กลายเป็นกระบอก 

Marketing  และ Sales ของคณุแทน 

คาํแนะนําสาํหรบัผูป้ระกอบการ 

 มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

6.1  การประชุมครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2560 ณ ห้อง GS1 room3 สภา

อตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์ 

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 


