
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 3/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 12.00-16.00 น. 

ณ ห้อง GS1-3 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 

4.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

5.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

6.  คุณมกุดา  โจวตระกูล  

7.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

8.  ดร.ธนกร              เวยีงศรพีนาวลัย ์

9.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

10. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์

11. คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภ ์ แทนคณุมาล ี  หาญสโุพธพินัธ ์

12. คณุวชัราพร  ผาสขุจติร  แทนดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

13. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

14. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้  

15. คณุสพุชัชา  คณาวงศ ์

16. คณุศุภรา  ป่ินจนิดา  แทนคุณสุพจน์  รุง่เจรญิ    

 

1.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอ่ืน) 

2.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

3.  คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

4.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

5.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

8.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

10. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

11. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1.  คุณเพลนิพศิ  บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

2.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บจก.คาโอคอม ซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

3.  คุณนงลกัษณ์ สถติกาญจน์ บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

4.  คุณวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

1.1 การประชมุร่วมกบั Tmall.com ในประเดน็ปัญหาการค้าผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางไทย

ในตลาดจีน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุม ได้แจง้ให้ทราบว่า กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ

ร่วมกบัเวบ็ไซต์ Tmall.com ภายใต้การดําเนินงานของ Tmall Global ในเครอืบรษิทั 

Alibaba Group จาํกดั ไดร้่วมกนัผลกัดนัและส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทยใหส้ามารถส่งออก

สนิคา้ไทยไปยงัตลาดจนี โดยผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางไทยเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่ง

แพร่หลาย ทัง้น้ีเมื่อต้นเดอืนมถุินายนที่ผ่านมา ทางกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ

ไดร้บัแจง้จากผูแ้ทนของ Tmall Global ว่าผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางไทยทีข่ายบนเวบ็ไซต ์

Tmall.com พบปัญหาการถูกแอบอ้างและปลอมแปลงสนิคา้ ซึง่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของ

ผูบ้รโิภค ทางผู้แทนของ Tmall Global จงึไดข้อหารอืกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ในประเดน็หวัขอ้

ต่างๆดงัน้ี 

1.) แนวทางการแก้ปัญหาการส่งออกและนําเขา้ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิและเครื่องสําอางของ

ไทยไปยงัตลาดจนี โดยเฉพาะบนเวบ็ไซต ์Tmall.com ทีพ่บการปลอมแปลงผลติภณัฑ์

บาํรงุผวิและเครือ่งสาํอางของไทย 

2.) แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการกาํกบัดแูลคุณภาพและมาตรฐานเครือ่งสาํอางไทย เพื่อ

การสง่ออก 

3.) แนวทางความร่วมมอืในการส่งเสรมิสนิค้าเครื่องสําอางไปยงัตลาดจนีผ่านช่องทาง

การคา้ออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์Tmall.com 

 

มตทิีป่ระชุม

 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

2.1      รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 2/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 14  

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

 มิถนุายน 2561  

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัรองรายงานการประชุม 

3.1 สมาชกิใหม ่2 บรษิทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 1.) คณุพลาดศิยั จนิาภกัด ิ(เลขทะเบยีนการคา้ : 0505556011571) 

    บรษิทั เนเจอรพ์รอฟ จาํกดั 

     88 หมู ่4 ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50000 

     โทร 0835542622 อเีมล ์info@natureprof.com 

     ธุรกจิหลกั ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง (OEM,Ownbrand) 

     (ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ)  

 2.) คณุทดัภณ จรีโชตนินัท ์(เลขทะเบยีนการคา้ : 0125552017055) 

     บรษิทั วธธูร จาํกดั 

     46/154-7 หมู ่3 ตาํบลบา้นใหม ่อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

     โทร 02 961 7944 อเีมล ์thadpol@wathoothorn.com 

     ธุรกจิหลกั ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง (ODM) 

     (ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

มติที่ประชุม

 

   รบัรองการเป็นสมาชกิ 1 บรษิทั คอื บรษิทั วธูธร จํากดั และขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 1 

บรษิทั คอื บรษิทั เนเจอรพ์รอฟ จาํกดั 

4.1 ความคืบหน้าการจดัอบรม PIF ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม  

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

เดอะศโุกศล ถนนศรีอยธุยา กรงุเทพฯ โดย ฝ่ายจดัหารายได้ และ ฝ่ายวิชาการ 

คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ขณะน้ียอดผูส้มคัรเขา้อบรม มจีาํนวน 64 ท่าน 

สําหรบัเน้ือหาหลกัสูตรในการอบรมครัง้น้ี จะมกีารเปลีย่นวทิยากรบางท่าน โดยช่วงที่ 3 ของการ

อบรมนัน้ คุณอภนิันท์จะเป็นผู้บรรยายเน้ือหาหลกัสูตรในช่วงนัน้ และได้มกีารปรบัเวลาในแต่ละ

ช่วงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลแบบประเมนิในการอบรมครัง้ที่แลว้ ในส่วนของพธิกีรนัน้ได ้ดร.ธนกร 

มาช่วยเป็นพิธีกรให้ สําหรบัจํานวนพี่เลี้ยงที่จะดูแลผู้ประกอบการในระหว่างอบรมนัน้ทางทีม

วชิาการได้เสนอว่าใช้พี่เลี้ยง 5 ท่านก็น่าจะเพยีงพอแลว้เพราะจํานวนผู้เขา้อบรมไม่ได้มจีํานวน

เยอะเท่าครัง้ทีแ่ลว้  

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 
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สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

4.2 การประชุมวิชาการเม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน เวลา 14.00 ท่ีสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอาง

ไทย/การประชุมคณะทาํงานเพื่อคลี่คลายปัญหาการออกกฎหมายลาํดบัรอง ครัง้ท่ี

สอง วนัท่ี 14 มิถนุายน และการประชุมช้ีแจงและรบัฟังความคิดเห็นต่อร่าง

กฎหมายลาํดบัรอง ทัง้ 7 ร่างวนัท่ี 6 กรกฎาคมโดย ฝ่ายวิชาการ 

 คณุชนะชยั ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ในการประชุมชีแ้จงและรบัฟังความคดิเหน็ต่อ

รา่งกฎหมายลาํดบัรอง ทัง้ 7 รา่งเมือ่วนัศุกรท์ี ่6 กรกฎาคม 2561 ทีผ่า่นมานัน้ ไดม้กีารกล่าวถงึ

ประเดน็ในเรือ่งของการนําใส่ QRบนฉลากสนิคา้ และ เรือ่งการขอ เอกสารรบัรอง GMP ใน

กระบวนการจดแจง้ ซึง่ในการประชุมคณะทาํงานกลุม่ยอ่ยตวัแทนจากทางสมาคมฯไดแ้ยง้ถงึ

ปัญหาไปแลว้ในทัง้สองเรือ่ง โดยสมาคมฯ กําลงัดําเนินเรือ่งเพื่อส่งขอ้คดิเหน็ ต่อรา่งประกาศทัง้ 7 

รา่งประกาศ  

 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.1  ความคืบหน้าการจดัทาํหนังสือ Asian Cosmetic Document  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจดัทําหนังสือ Asian Cosmetic 

Document ไดม้กีารใหท้ําตารางนําเสนอคุณสมบตัต่ิางๆของทัง้ 3 โรงพมิพ ์อนัไดแ้ก่ โรงพมิพนิ์ว

ไวเต็ก , โรงพมิพ์อรุณการพมิพ์ และโรงพมิพ์คุณสาม เพื่อนํามาใช้ในการเปรยีบเทยีบก่อนทีจ่ะ

เลอืกโรงพมิพต่์อไป ในการน้ีกรรมการยงัช่วยหารอืกําหนด specification ของการจดัทําหนังสอืใน

ครัง้น้ีอกีดว้ย 

 

มตทิีป่ระชุม

- กระดาษปก ใหใ้ชก้ระดาษอารต์การด์ 260 แกรม พมิพ ์4 ส ีโดยในส่วนของรปูแบบหน้าปกจะใช้

เป็นแบบเดมิ แต่จะเปลีย่นสขีองปกใหอ่้อนลง 

 ใหพ้มิพห์นังสอืจาํนวนทัง้สิน้ 1500 เล่ม และมกีารสรุป specification ในการจดัทํา

หนงัสอื ASIAN Cosmetic Document โรงพมิพท์ีจ่ะเลอืกตอ้งทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

- เน้ือในใชก้ระดาษถนอมสายตา 80 แกรม โดยการเขา้เลม่ – เยบ็กีอ่ดักาว 

- สามารถขอตรวจ proof read ของหนงัสอืจรงิได ้

- โรงงานมคีวามเป็น professional สามารถประสานงานไดด้ว้ยด ี

 

5.2 การประชุมคณะทาํงานภาคประชาชน ครัง้ท่ี 5/2561 วนัพธุท่ี 18 กรกฎาคม 2561 ณ 

ห้องประชุมชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 สาํนักคณะกรรมการอาหารและยา โดยคุณ

นิพนธ ์

 คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในที่ประชุมได้มกีารหรอืในเรื่องจากประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การห้ามผลติ นําเขา้ หรอืจาํหน่าย “อาหารที่มไีขมนัทรานส์” ทีล่งราช

กจิจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มกีารออกประกาศไว้ดงัน้ี อาศยัอํานาจ



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

ตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ให้น้ํามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ํามนัที่ผ่าน

กระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางสว่นเป็นสว่นประกอบ เป็นอาหารทีห่า้มผลติ นําเขา้ หรอืจาํหน่าย 

 

 ขอ้ 2 ประกาศฉบบัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กาํหนดหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั นบัแต่วนัทีป่ระกาศใน

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  

 โดยประกาศฉบบัดงักล่าวให้บงัคบัใช้เมื่อพ้นกําหนดรอ้ยแปดสบิวนั นับแต่วนัประกาศใน

ราชกจิจาฯเป็นตน้ไป ทัง้น้ีอาหารทีม่กีรดไขมนัทรานส ์จากน้ํามนัทีผ่่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจน

บางส่วน อาท ิเนยขาว เนยเทยีม คุ้กกี้ แครกเกอร ์มหีลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ที่ชดัเจนว่า กรด

ไขมนัทรานส ์(Trans Fatty Acids) จากน้ํามนัทีผ่่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วน (Partially 

Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืด จงึมคีวาม

จาํเป็นตอ้งออกประกาศฉบบัน้ี 
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 รบัทราบ 

5.3 การเปรียบเทียบ Cosmetic Claim ระหว่าง EU และ ASEAN  โดย ดร.ธนกร 

 ดร.ธนกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในหวัขอ้น้ีเป็นหวัขอ้ที่ทางทมี ACA-Scientific 

Affair ทําร่วมกบัทมีงานของสมาคมฯ โดยในขัน้แรกจะเป็นการเปรยีบเทยีบ Cosmetic Claim 

ระหว่าง EU และ Asean ในเบือ้งต้นว่ามขีอ้แตกต่างกนัตรงไหนบา้ง จากนัน้กจ็ะประชุมเพื่อหารอื

แนวทางการจดัทําว่าจะคงแบบเดมิไวห้รอืจะตาม EU โดยการประชุมจะจดัขึน้ในวนัที ่8 สงิหาคม 

ซึง่สรุปในแต่ละหวัขอ้นัน้สามารถอ่านเพิม่เตมิได ้(ตามเอกสารแนบรายงานการประชุม) ของสรุป

การประชุมน้ี 
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 รบัทราบ 

5.4 การประชุม ICCR ระหว่างวนัท่ี 10-13 กรกฎาคม 2561 ท่ีประเทศ ญ่ีปุ่ น โดย ดร.

ปรีชากร 

 คุณเกศมณี ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ICCR คอื หน่วยงานทีก่ํากบัดแูลเกีย่วกบักฏ

ระเบยีบในเครื่องสําอาง ซึ่งเป็นความร่วมมอืกบัสหภาพยุโรป,อเมรกิา,ญีป่ ุ่ น,แคนาดา และบราซลิ 

ได้ร่วมตัวกนัจดัตัง้เป็น ICCR ขึ้นมา โดยการเข้าร่วมประชุมนัน้ในแต่ละประเทศจะต้องจบัคู่

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ในการเขา้รว่มประชุม ซึง่หลกัการทาํงานของ ICCR จะคลา้ยคลงึ

กบั ACA และ ACSB ดร.ปรชีากร ไดเ้สรมิอกีว่าวตัถุประสงคห์ลกัของ ICCR คอื การเพิม่ระดบัใน

การดูแลผู้บรโิภคทัว่โลก และลดอุปสรรคที่มผีลต่อการค้า จากการประชุมในครัง้น้ีสามารถอ่าน

เพิม่เตมิสรปุในแต่ละหวัขอ้ได(้ตามเอกสารแนบรายงานการประชุม) ของสรปุการประชุมน้ี 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

มตทิีป่ระชุม
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5.5 สรปุการเยือนของผูแ้ทนจากอย. พม่า ท่ีเข้าพบผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตเครือ่งสาํอาง

ไทย เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 โดย คณุชนะชยั และ ดร.ธนกร 

 คุณชนะชยั ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการทีผู่แ้ทนอย ของพม่า เขา้พบผูบ้รหิาร

สมาคมผูผ้ลติเครื่องสําอางไทย เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา ไดม้กีารหารอืเรือ่งการขอ

เอกสารต่างๆในการนําเขา้สนิคา้ในประเทศเมยีนมา ซึ่งตวัแทน อย จากพม่า ไดช้ีแ้จง้ว่าทางพม่า

ขอเอกสารต่างๆ น้อยลงกว่านัน้ ในที่น้ีได้แก่ ใบรบัจดแจ้ง, LoA และ Artwork ซึ่งถ้าหาก

ผูป้ระกอบการมเีอกสารครบสามารถยืน่เรือ่งกบัทาง อย ของประเทศเมยีนมาไดท้นัท ี

  

มตทิีป่ระชุม

  

 รบัทราบ 

6.1 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง GS1-2 

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

สภาอตุสาหกรรมฯศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 
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                                      Comparative on cosmetic claims between EU and ASEAN                  draft 19 July 2018 
Comparative title EU ASEAN 

Documentations -EU no. 655.2013 of 10 July 2013 : laying down common 
criteria for justification of claims used in the relation to 
cosmetic products 
-Report of the Commission to the European parliament 
and Council on the products claims made based on 
common criteria  in field of cosmetics (19 September 
2016) 
-Technical Documents on the cosmetic claim agree by 
the sub working group on Claims (Version of 3 July 2017) 

-ASEAN Cosmetic Documents, Appendix III – ASEAN 
Cosmetic Claims Guidelines (Version 4 September 2007) 

Implementation 11 July 2013 2008 

Applied products Applied to products that fall under the definition of a 
cosmetic products in Article 2 of regulation 

Applied product base on “Cosmetic products that 
identified by Decision process in the ASEAN Cosmetic 
Claim Guidelines” 
 

Form of claim Text, name, Trademark, or the other signs that convey 
explicitly of implicitly products characteristics or 
functions in the labelling, the making available on the 
market and advertising cosmetics. It shall be apply to 
any claim, irrespective of the medium or type of 
marketing tool used, the product functions claimed and 
the target audience.  

No mention 

Responsible person  In Article 2 : the responsible person shall unsure that the 
wording of the claims in the relation to cosmetic 
products is in compliance with the common criteria set 
out in the Annex and is consistent with the document 
proving the effect claims for the cosmetic product in the 
PIF 

No mention 

Claims on cosmetic  Not Specific the wording of claims : “Common criteria 
should not aim at defining and specifying the wording 
that can be used for cosmetic claim” 
 
Annex compose “COMMON CRITERIA” concept of 

1. Legal compliance  

Not Specific the wording of claims : the document also 
provide some examples of unacceptable claims for 
cosmetic products. However, it is not to be taken as the 
final authority nor as an exhaustive list 
 
Some example of unacceptable claims observed for 
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(1) Claims that indicate that the product has been 
authorised or approved by a competent authority within 
the Union shall not be allowed.  

(2) The acceptability of a claim shall be based on the 
perception of the average end user of a cosmetic 
product, who is reasonably well-informed and 
reasonably observant and circumspect, taking into 
account social, cultural and linguistic factors in the 
market in question.  

(3) Claims which convey the idea that a product has a 
specific benefit when this benefit is mere compliance 
with minimum legal requirements shall not be allowed. 
 

2. Truthfulness  

(1) If it is claimed on the product that it contains a 
specific ingredient, the ingredient shall be deliberately 
present.  

(2) Ingredient claims referring to the properties of a 
specific ingredient shall not imply that the finished 
product has the same properties when it does not.  

(3) Marketing communications shall not imply that 
expressions of opinions are verified claims unless the 
opinion reflects verifiable evidence. 
 

3. Evidential support  

(1) Claims for cosmetic products, whether explicit or 
implicit, shall be supported by adequate and verifiable 
evidence regardless of the types of evidential support 
used to substantiate them, including where appropriate 
expert assessments.  

(2) Evidence for claim substantiation shall take into 
account state of the art practices.  

(3) Where studies are being used as evidence, they shall 
be relevant to the product and to the benefit claimed, 

cosmetic under the product type. 
- Hair care products  
 Eliminates dandruff permanently  
 Restores hair cells  
 Hair loss can be arrested or reversed  
 Stimulates hair growth  
- Depilatories 
 Stops/retards/prevents hair growth  
- Nail products 
 Reference to growth resulting from nourishment  
- Skin care products 
 Prevents, reduces or reverses the physiological 
changes and degeneration conditions brought about by 
aging  
 Removes scars  
 Numbing effect  
 Prevents, heals, treats or stops acne  
 Treatment of cellulite  
 Lose centimetres  
 Reduces/controls swelling/oedema  
 Removes/burns fat  
 Fungicidal action  
 Virucidal action  
- Oral or dental hygiene products 
 Treatment or prevention of dental abscess, 
gumboils, inflammation, mouth ulcers, periodontitis, 
pyorrhoea, periodontal disease, stomatitis, thrush or any 
oral diseases or infections  
            Whitens tetracycline-induced stains  
- Deodorants & Anti-perspirants 
 Completely prevents sweating/perspiration  
- Perfume/fragrance/colognes 
 Aphrodisiac or hormonal attraction  
  
Note that claims can be softened i.e. made less 
functional and more cosmetic in nature by the use of 
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shall follow well-designed, well-conducted 
methodologies (valid, reliable and reproducible) and 
shall respect ethical considerations.  

(4) The level of evidence or substantiation shall be 
consistent with the type of claim being made, in 
particular for claims where lack of efficacy may cause a 
safety problem.  

(5) Statements of clear exaggeration which are not to be 
taken literally by the average end user (hyperbole) or 
statements of an abstract nature shall not require 
substantiation.  

(6) A claim extrapolating (explicitly or implicitly) 
ingredient properties to the finished product shall be 
supported by adequate and verifiable evidence, such as 
by demonstrating the presence of the ingredient at an 
effective concentration.  

(7) Assessment of the acceptability of a claim shall be 
based on the weight of evidence of all studies, data and 
information available depending on the nature of the 
claim and the prevailing general knowledge the end 
users. 
 

4. Honesty  

(1) Presentations of a product’s performance shall not 
go beyond the available supporting evidence.  

(2) Claims shall not attribute to the product concerned 
specific (i.e. unique) characteristics if similar products 
possess the same characteristics.  

(3) If the action of a product is linked to specific 
conditions, such as use in association with other 
products, this shall be clearly stated. 
 

5. Fairness  

(1) Claims for cosmetic products shall be objective and 

modifiers. An example of this would be a claim for 
removing all oil from skin. This claim could be softened 
as follows, 
            Helps to remove oil from skin  
            Suitable for oily skin types  
            Reduces the shine of oily skin  
            Makes your skin feel less oily  
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shall not denigrate the competitors, nor shall they 
denigrate ingredients legally used.  

(2) Claims for cosmetic products shall not create 
confusion with the product of a competitor. 
 

6. Informed decision-making  

(1) Claims shall be clear and understandable to the 
average end user.  

(2) Claims are an integral part of products and shall 
contain information allowing the average end user to 
make an informed choice.  

(3) Marketing communications shall take into account 
the capacity of the target audience (population of 
relevant Member States or segments of the population, 
e.g. end users of different age and gender) to 
comprehend the communication. Marketing 
communications shall be clear, precise, relevant and 
understandable by the target audience. 

Detail of Example claims  -Technical Documents on the cosmetic claim agree by 
the sub working group on Claims (Version of 3 July 2017) 
ANNEX I Common criteria for claims used in relation   
                to cosmetic products 
ANNEX II Best practice for claim substantiation   
                 evidence 
-applying to experimental studies 
-applying to consumer perception tests 
-used of published information 
ANNEX III Free from claims 
ANNEX IV Hypoallergenic claim 

No mention 
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Decision process to 
identify cosmetic 
products & claims 

No mention 
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ICCR 12, Tokyo, Japan 10 -13 July 2018 -  International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR) is a 

voluntary international group of cosmetics regulatory authorities from Brazil, Canada, EU, Japan and US. ICCR met on an 
annual basis to discuss common issue on cosmetics safety and regulation together with the relevant cosmetics industry 
trade association.  The purpose of ICCR is to maintain high level of global consumer protection by promoting regulatory 
convergence, while minimizing barrier to international trades   
 
The following Joint Working Group topics were discussed at the meeting: 
 

Agenda item Project owner Project Status Remarks 

Integrated 
Strategies for 
Safety 
 
 
 

MHLW (Japan) & 
Cosmetic Europe 

The project outlines the principle that use novel methods based on 
SEURAT-1 work flow as a basis in risk assessment of cosmetic 
ingredients using non-animal test data. 
The report provides information on the approach to use and 
mythologies that can be use in next generation risk assessment 
(NGRA) 
 

Project will 
continue to work on 
case study in Part 
III 

Analytical Test 
Methods 
 
 

MHLW (Japan) & 
JCIA 

ICCR endorsed an international standard on measurement of N-
nitrosodiethanolamine (NDELA) in finished cosmetic products and 
raw materials used in cosmetic products ( 2 standards) 

 

Cosmetic Product 
Preservation 
 
 
 
 
 

 EU commission 
& Cosmetic 
Europe 

The objective is to raise awareness and educate stakeholders about 
the important of product preservation. A General and Technical 
Frequently Asked Questions ( FAQ) on preservation in Cosmetics 
published on ICCR website 
 
http://www.iccr-cosmetics.org/files/2214/5071/7390/2015-
12_General_and_Technical_Frequently_Asked_Questions_FAQs_on
_Preservatives_in_Cosmetics.pdf 
 
A white paper is being drafted to identify the key elements to be 

 

http://www.iccr-cosmetics.org/files/2214/5071/7390/2015-12_General_and_Technical_Frequently_Asked_Questions_FAQs_on_Preservatives_in_Cosmetics.pdf
http://www.iccr-cosmetics.org/files/2214/5071/7390/2015-12_General_and_Technical_Frequently_Asked_Questions_FAQs_on_Preservatives_in_Cosmetics.pdf
http://www.iccr-cosmetics.org/files/2214/5071/7390/2015-12_General_and_Technical_Frequently_Asked_Questions_FAQs_on_Preservatives_in_Cosmetics.pdf
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considered in evaluating the efficiency and the diversity of cosmetic 
formulations 
 

Allergen III USFDA & PCPC    The Joint working group (JWG) examine how a combination of non-
animal methods recently adopted by OECD may be used within 
Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA) to 
adequately substitute for animal tests in the evaluation of skin 
sensitization potential. 
 
The work is in progress to assess how OECD methods can be used as 
an alternative method to assess the allergenic potential of an 
ingredients to humans 
 

 

Communication 
working group 
 
 
 
 

Health Canada A joint working group will be established to help clarify common 
and frequent misconception related to cosmetics 
 
The communication materials are intended to be prepared for 
broad audiences and could include fact sheet and frequently asked 
questions. 
 

JWG will start 
working in ICCR 13 

Microbiome 
proposal 
 

USFDA Proposal to set up working group to discuss the issue of  probiotic 
categorization and intended function in cosmetic as well as 
standard and regulations in order to prepare an international 
guideline. 

 

e – Commerce 
proposal 

Industry 
Associations 

Industry propose to draft Principles for cosmetic manufacturers to 
follow when offering cosmetic products for sale over e-commerce 
 

 


