รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 8 /2559
วันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1 room4 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ คณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานทีป่ ระชุม
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณอรรณพ
อารัญญิก
5. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์ เหรัญญิก
6. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
7. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมป์ กุล แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
8. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
9. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
11. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
12. คุณลักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ แทนคุณนิรมล บุญ สําเร็จ
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
2. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
3. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
6. คุณกฤษณ์
แจ้งจรัส
7. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
10. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
12. คุณสุณี
โอสถารยกุล
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
2. คุณรุง่ ระวี
สุขกิจ
3. คุณกฤศกัญญา
เบญจาธิกุล
4. คุณรุง่ ฤดี
กุลจิตติเพชร

SGS (Thailand) Ltd.
ไบโอเดอเนช บจก.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. คุณกีรนาถ

เดชเดโช

สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอตัวแทนจากสมาคมฯ แต่งตัง้ เป็ นคณะทํางาน
ภาคประชาชน
ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า คณะทํางานภาคประชาชน เป็ นคณะทํางานร่วมระหว่างผู้ท่ี
เกีย่ วข้องและผูม้ สี ่วนได้เสีย ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มผูป้ ระกอบการ องค์กรผูบ้ ริโภค องค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน ภาควิชาการ และหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพ ฤติ กรรมการบริโภคผลิต ภัณ ฑ์ สุขภาพที่ถูก ต้อ ง ซึ่งเดิม ใน
ปี งบประมาณ 2559 ตัวแทนสมาคมฯ คือ ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ จึงขอความร่วมมือจากกรรมการใน
การเข้ามารับตําแหน่ งในปี งบประมาณต่อไป
มติทป่ี ระชุม
รับทราบและแต่งตัง้ ให้คุณนิพนธ์ เผ่านิม่ มงคล เป็ นตัวแทนคณะทํางานภาค
ประชาชน
1.2 เชิ ญกรรมการเข้าสวัสดีปีใหม่ เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วนั
ชัย สัตยาวุฒิ พ งศ์ ในวันอัง คารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ สํานั กคณะกรรมการ
อาหารและยา
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากในวาระดิถขี น้ึ ปี ใหม่ 2560 จึงขอเชิญชวนกรรมการ
เข้า พบเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ว นั ชัย สั ตยาวุ ฒพิ งศ์ ในวัน อั งคารที่ 27
ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ สํานักคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อสวัสดีปีใหม่โดยพร้อมเพรียง
กัน
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
1.3 บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สมาชิ กสมาคมฯ ขอแนะนําตัวและสวัสดีปีใหม่
กรรมการสมาคมฯ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด สมาชิกสมาคมฯ ได้เข้า
มาแนะนําตัว และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่สมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 7/2559 วันศุกร์ที่ 4
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ตุลาคม
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2559
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 พฤศจิกายน 2559

มติทป่ี ระชุม

75,900.00
123,500.00
20,000.00
0.00
219,400.00
17,000.00
101,480.00
14,740.00
2,815.04
1,030.75
1,245.00
31,273.00
(169,583.79)
49,816.21

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 ตุลาคม 2559
333,300.00
327,000.00
50,000.00
20,000.00
730,300.00
162,000.00
286,033.00
42,280.77
19,833.26
11,173.68
13,437.70
368,003.59
(902,762.00)
(172,462.00)
(172,462.00)

รับทราบ

3.2 เปิ ดบัญชี ธนาคารสําหรับรายรับ-รายจ่ายของ ASEAN Cosmetic Association
ดร.สุษิรา สุดกรยุทธิ ์ เหรัญญิกสมาคม ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุ มทราบว่ าจะขอเปิ ด บัญชีธนาคาร
สําหรับรายรับ-รายจ่ายของ ASEAN Cosmetic Association โดยมีนายกสมาคม และเหรัญญิก เป็ น
ผูเ้ ปิ ดบัญชีธนาคาร
มติทป่ี ระชุม รับทราบและให้ทาํ การเปิ ดบัญชีธนาคารได้
3.3 สมาชิ กสมัครใหม่ 5 บริ ษทั
1. บริษทั ทริพเพิล ไอ ซัพพลาย เชน จํากัด (เชิญแนะนําตัว)
คุณรุ่งฤทัย ติรณสวัสดิ ์
628 ชัน้ 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทร์ แขวงช่องนนทรี กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-6813722 ต่อ 152
ธุรกิจหลัก : Logistics
2. บริษทั ไบโอเคอเนช จํากัด (เชิญแนะนําตัว)
คุณกฤศกัญญา เบญจาธิกุล
6/31-32 ถ.ย่านพหลโยธิน เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 084-7633966
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
3. บริษทั เอลโซล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จํากัด (บริษทั เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย)
สมาชิกสมาคมฯ แนะนํ าให้สมัครสมาชิก )
คุณสุวมิ ล เมฆสมุทร
700/715 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุร ี 20160
โทร. 038-447266 , 02-6636605
ธุรกิจหลัก : นําเข้าและจําหน่ ายเครือ่ งสําอาง
4. บริษทั เอสนูวา จํากัด (จากงาน incosmetic)
คุณภาคภูม ิ เพิม่ มงคล
91/17 ซ.วัฒนานิเ วศน์ 4 แยก 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้ว ยขวาง กรุงเทพฯ
10310
โทร. 086-0264848
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
5. บริษทั เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (คุณมุกดาแนะนํา)
คุณวัชรกฤษณ์ โชติบรู ณ์วงศ์
32/4 ม.13 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-1507072-3 , 02-1507770-1
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
มติทป่ี ระชุม รับรองทุกบริษทั
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 อัพเดต ACA conference โดยดร.สุษิรา
ดร.สุษิร า แจ้ง ให้ท่ปี ระชุ มทราบว่าขณะนี้ไ ด้ทํา จดหมายขอให้ส นับ สนุ นเป็ น sponsor และส่ ง
จดหมายเชิญเป็ น speaker สําหรับงาน ACA conference ไปยังบริษทั ทีไ่ ด้ทําการลิสรายชื่อไว้เรียบร้อย
แล้ว ซึง่ ขณะนี้มบี ริษทั ทีต่ อบรับเป็ น sponsor ดังต่อไปนี้
Gold Sponsor 4 บริษทั คือ
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 บริษทั คือ
1.Pola Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.
2.Miracle Health Care Co.,Ltd
รับทราบ
มติทป่ี ระชุม
4.2 Sponsor วารสารเครือ่ งสําอาง โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าขณะนี้ได้มกี ารทํารายชื่อของสมาชิก แยกเป็ นประเภทธุรกิจ
ไว้Distributor - raw material, Laboratory, Marketer, ODM, Ownbrand, Supplier – Equipment,
SME Bank, Logistic Provider ไว้เพื่อทีจ่ ะได้ทําการขอ sponsor ในการจัดทําวารสารเครื่องสําอาง โดย
ทางคณะทํางานได้มกี ารจัดทํา presentation สมาคมฯเรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือจากกรรมการ
ในการช่วยประชาสัมพันธ์และติดต่อ sponsor
รับทราบ
มติทป่ี ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการประชุมหารือเรือ่ ง การแก้ไขข้อขัดข้องในกระบวนการพิ จารณาอนุญาตผลิ ตภัณฑ์
โดยคุณศิ วาพร
คุณ ศิว าพรได้แจ้ง ให้ท่ปี ระชุมทราบว่ าทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มกี ารไป
ปรับ ปรุ ง ร่ า งม.44 ตามที่ร องนายกวิษ ณุ แ ละได้ข อให้ไ ปปรับ แก้ โดยร่ า งใหม่ ท่ีนํ า เสนอในวั นที่ 15
พฤศจิกายน คือร่างดังเอกสารแนบในไฟล์น้ี ทัง้ นี้ร่างดังกล่าวยังไม่ใช่ร่างสุดท้ายทีจ่ ะนําเสนอสู่ครม. ยัง
ต้องมีการปรับแก้อกี ทัง้ ในข้อ 4 และข้อ 5 ใหญ่เพื่อให้คณะอนุ กรรมการที่มตี วั แทนผู้ประกอบการเป็ น
ส่วนร่วมมีอาํ นาจไม่ใช่แค่ในเรือ่ งการกับกําหนดค่าใช้จา่ ย แต่ยงั ให้สทิ ธิ ์ตามวงเล็บย่อยในข้อ 4 ทัง้ หมด
สําหรับกลุม่ เครื่องสําอางยังคง position เดิมจากการประชุมคราวก่อน กล่าวคือเสนอให้ไม่ควรนํา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือ่ งสําอาง เข้าไปรวมด้วยในร่างดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจาก
1) เครือ่ งสําอางไม่จดั เป็ นผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งมีการได้รบั อนุ ญาต หากแต่เพียงต้องจดแจ้งรายละเอียด
ของเครื่อ งสํ า อางต่ อ ผู้ ร ั บจดแจ้ง (ในที่น้ี สํ า นั ก งานคณะกรรมอาหารและยา) ตามระบุ ไ ว้ใ น พรบ.
เครือ่ งสําอาง พ.ศ. 2558 ทัง้ นี้เนื่องจากเครื่องสําอางเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ งตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2) หลักเกณฑ์รวมถึงการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นกองเครื่องสําอางมีความรวดเร็วอยู่แล้ว โดย
ระยะเวลาในการพิจารณาอยู่ท่ี 0 วัน (ในกรณีอนุ มตั อิ ตั โนมัต)ิ หรือมากทีส่ ุด 3 วันเท่านัน้ ดังนัน้ ปั ญหา
เรื่องความล่ าช้าซึ่ง เป็ นหนึ่ ง ในประเด็นหลักของร่างดังกล่าวจึงไม่ใช่ปัญหาของกลุม่ เครื่องสําอางใน
ปั จจุบนั
3) การพิจารณาอนุ ญาตเกีย่ วกับเครือ่ งสําอางแทบจะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ ทัง้ นี้
เนื่องจากเครื่องสําอางมีหลักเกณฑ์ในการใช้สารในเครื่องสําอางอย่างชัดเจน ว่าจะต้องใช้สารใด ใน

ปริมาณที่เท่าไหร่ (ตามกฎเกณฑ์ของ ASEAN) ดังนัน้ ปั ญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญจึงไม่ใช่ปัญหาของทาง
กลุ่มอีกเช่นกัน
อย่างไรก็ดที างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและนิตกิ ร เสนอให้ยงั คงเครื่องสําอางไว้ใน
ร่ า งดัง กล่ า วก่ อ น เพื่อ การบริห ารจั ดการที่ค ลอบคลุ ม รวมทัง้ ป้ อ งกัน ปั ญ หาที่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต
(เนื่องจากทุกกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ท่อี ยู่ภายใต้อย. รวมอยู่ในร่างดังกล่าวทัง้ หมด) แต่รองนายกและ
รัฐมนตรีสาธารณสุขได้ให้คํามันว่
่ ากิจการใดทีท่ างกลุ่มไม่เคยต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ ก็จะไม่ต้องเสียเงินตาม
ร่างนี้อย่างแน่ นอน นอกจากนี้ทางกลุ่มอาจยังใช้ความในข้อ 4 (1) เพื่อยกเว้นค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ดี
ทัง้ หมดนี้จะต้องไปทํางานกันในชัน้ คณะอนุกรรมการ
ซึง่ จากการประชุมร่างสุดท้ายทีอ่ ย.นัดเข้าประชุมที่ผ่านมา ท่านเลขา รองประพนธ์ และที่ปรึกษา
วินิตได้เข้ามาให้การบรรยาย พร้อมชี้แจงถึงเหตุผลของการต้องให้ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อี ยู่ภายใต้การ
ดูแ ลของอย. อยู่ใ นร่า งดัง กล่ า ว โดยแนะให้ทุก กลุ่มไปช่ ว ยกันหารือในคณะอนุ ก รรมการเพื่อ ความ
เหมาะสมในเรื่องของรายการ ราคา ระยะเวลาและมาตรการการยกเว้นต่อภาคธุรกิจขนาดเล็กต่อไป
ส่วนประเด็นอื่นๆนัน้ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 3. การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาต
อย. ชี้เ เจงว่ า ถ้ าจะให้ทํ าตามระยะเวลาที่กํ าหนดไว้ต ามคู่ ม ื อประชาชน อย. อาจจะกํ า หนด
ปริมาณคําขอที่เข้ามาเเต่ละเดือนแต่ ส่วนความเห็นจากผู้ประกอบการ เพิม่ เติมว่า ไม่ควรมีการจํากัด
จํานวนคําขอในแต่ ละวัน เเต่ควรมีการเพิม่ จํานวนเจ้าหน้ าที่ให้เพียงพอตามปริมาณภาระงานเพื่อให้
ทํางานได้ตามเวลาทีก่ าํ หนดภายหลังเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ .. ซึง่ ท่านเลขาตอบรับในประเด็นนี้
ข้อ 4. รมต.มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เเละอัตราตามประกาศ โดยอัตราเรียกเก็บสูงสุด
ต้องให้ ครม. เห็นชอบก่อน
- อาจจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ SME
- ผูป้ ระกอบการมีส่วนร่วมในการกําหนดค่าธรรมเนียมโดยมีผเู้ เทนอยู่ในอนุ กรรมการ โดยค่าธรรมเนียม
จะพิจารณาจากหลักการคํานวณทีเ่ หมาะสม
- อนุ กรรมการทีม่ ตี วั เเทนผู้ประกอบการ ..ควรจะต้องพิจารณาการปรับกระบวนการ ระยะเวลา ในการ
พิจารณาอนุ ญาตให้รวดเร็วขึน้ ควบคูไ่ ปกับการกําหนดค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมจะถูกจ่ายที่ อย .. และอย.จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรภายนอกอีก
ทอดหนึ่ง ... จะไม่มกี ารชําระตรงจากผูป้ ระกอบการไปยังหน่วยงานภายนอก
- ค่าขึน้ บัญชี ข้อ 4(1) และ (3)จะจัดเก็บจากหน่ วยงานภายนอกที่จะทําหน้ าที่ประเมิน อย.จะประเมิน
หน่วยงานภายนอกเพือ่ ให้เกิดมาตรฐาน
- ข้ อ 4(5) หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เเละเงื่อ นไขในกระบวนการพิจ ารณาอนุ ญ าต .. จะครอบคลุ ม
กระบวนการอื่นๆเพิม่ เติม เช่น การปรับกระบวนการพิจารณาให้มปี ระสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วขึน้ ..
การกําหนดการอุทธรณ์/ระยะเวลาในการอุทธรณ์ ..
- ความเห็นเพิม่ เติมจากผูป้ ระกอบการ ควรมีการปรับระยะเวลาให้รวดเร็ว .. เเละควรเก็บค่าธรรมเนียม
ในรายการเท่าทีจ่ าํ เป็ น

ข้อ 6 การนําค่าใช้จา่ ยทีจ่ ดั เก็บไปใช้
- ข้อ 6(2) น่ าจะยังต้องมีอยู่เพื่อเปิ ดโอกาสไว้สําหรับสาธารณประโยชน์ .. เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ไม่ใช่เพียงเพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ จะต้องมีกระบวนการ หลักการที่
เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้
- ข้อ 6(4) ควรมีกลไกการเรียกใช้เงินและการตรวจสอบ สําหรับค่าใช้จ่ายอื่นตามรมต. กําหนดเพื่อความ
โปร่งใส
โดยท่านเลขาให้เเนวทางว่าจะให้อนุ กรรมการเเต่ละชุดทําข้อเสนอค่าใช้จ่ายให้เเล้วเสร็จภายใน 3
เดือนหลังจากที่ ม.44 ออกประกาศ
มติทป่ี ระชุม
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5.2 สรุปประชุม 25th ACC and ACSB meeting ที่ประเทศ Brunei โดยดร.ธนากร
ดร.ธนากร ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
Triclosan (EU. No. 2014/358)
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

24th ACSB Singapore -> pending the inclusion in Annex III until there is clarity. Because
Triclosan does not appear in Annex III of EU regulation
9 Hair dyes (EU no 2015/1190 : Annex III 288-296)
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.
No Ingredients
Status in Indonesia
Status in other
countries
296 Pigment Red 57
Permitted
Permitted
290 Acid Green No.25
288 HC Blue 17
Permitted if supported by Permitted
291 Acid Violet 43
adequate safety data

294
295
289
292
293

Disperse Red 17
Not permitted
Permitted
Acid Black 1
HC Blue 15
2-Methoxy-methyl-pphenylenediamine 2Methoxy-methyl-pphenylenediamine sulfate
Hydroxyanthraquinone-aminopropyl
methyl
morpholinium methosulfate
25th ASCB ->ACA presented the safety assessment on the safety data for 9 hair dyes
Definition of Nanomaterials
“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."
EU regulation update
- EC No. 2016/621 : Zinc Oxide and Zinc Oxide (nano) is added in Annex VII(UV filters)
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 rinseoff products only at Maximum 100 ppm with grace period min12 months. For Indonesia , limit at
15 ppm with grace period 18 months.
Ketoconazole
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.
ASEAN joint opinion statement
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.
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.
Consolidation of Annex III and Publication of ACD
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.
รับทราบ
มติทป่ี ระชุม
5.3 สรุป ประชุ ม หารื อ จั ดทํ า กฎเฉพาะรายสิ น ค้ า ของไทย ภายใต้ ค วามตกลงการค้ า เสรี
อาเซียน-จีน โดยคุณอรรณพ
คุณอรรณพได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าการประชุมหารือจัดทํากฎเฉพาะรายสินค้าของไทย ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอ าเซียน-จีน ได้ม ีมติท่ีประชุมให้แ ต่ ล ะกลุ่ม อุ ต สาหกรรมแจ้ง รายการสินค้า ที่
ต้องการกําหนดไว้ใน PSR โดยขอให้พจิ ารณาลําดับความสําคัญจากศักยภาพในการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศจีน กลุม่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีไม่เกิน 30 รายการ กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นไม่เกิน 10 รายการ และ
แจ้งกรมศุลกากรทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯเปรียบเทียบข้อมูลนําเข้า-ส่งออกของสินค้าในตอนที5่ 0-63 และ
หารือกับภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมกําหนดว่าสินค้ารายใดทีต่ อ้ งการเสนอเกณฑ์กระบวนการผลิต

มติทป่ี ระชุม

รับทราบ

5.4 สรุปการเข้าร่วมงาน “Talk by Mr. Jack Ma on “Global Trade Revolution: Building a
New e-Trade Platform for SMEs” โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า แจ๊คหม่า ได้พดู ในเรือ่ งดังสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
แนวคิดของ Alibaba (อาลีบาบา)
Alibaba วัดความสําเร็จขององค์กรกันอย่างไร แบ่งได้เป็ น 3 อย่างดังนี้
– บริษทั ของเราได้สร้างงานสร้างอาชีพ ให้กบั ประเทศไปแล้วกีต่ ําแหน่งงาน
– เราได้ชว่ ย SMEs ในแพลตฟอร์มของเรา เติบโตขึน้ ได้แล้วกีร่ าย
– แพลตฟอร์มของเรา ได้สง่ มอบบริการให้คนไปมากมายแล้วกีค่ น
ตัวเลขรายได้ หรือกําไร ไม่ใช่สง่ิ ทีผ่ มนํามาใช้วดั ความสําเร็จ
คําแนะนําสําหรับคนรุน่ ใหม่ และการพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนรุน่ ใหม่ คุณสมบัตทิ ค่ี ุณควรมีคอื “ความกล้าหาญ” ยิง่ คุณยังเด็ก คุณยิง่ ต้องกล้าอย่าเป็ น
คนขีบ้ น่ ผมเองก็เคยเป็ นคนทีช่ อบบ่น แต่เมือ่ ผมเปลีย่ นตัวเอง ชีวติ ผมเปลีย่ นเลยส่วนเพื่อนของผมทีย่ งั
ชอบบ่นเหมือนเดิม ชีวติ เขาก็ย งั คงเหมือนเดิม จริงๆ แล้ว โอกาสในชีวติ ต่างๆ ซ่อนอยู่ภายใต้คําบ่น
เหล่านัน้ แหละ เมือ่ คุณจัดการมันได้ โอกาสก็จะมา
วิสยั ทัศน์เรือ่ งเทคโนโลยี
ในอนาคต จะมีอาชีพที่ตายจากไป เป็ นจํานวนมาก และจะมีอาชีพเกิดใหม่อีกเป็ นจํานวนมาก
เช่นกันเราไม่จาํ เป็ นต้องกลัว machine แต่เราต้อง embrace machine
คําแนะนําสําหรับผูป้ ระกอบการ
อย่าไป convince คนใหญ่โตที่เ ขาประสบความสําเร็จอยู่แล้ว (เพราะว่าเขาคิดว่าเขาประสบ
ความสําเร็จแล้ว) แต่ให้ convince คนที่ “อยากประสบความสําเร็จ” แทน กลุ่มลูกค้าไม่ได้มาในวันเดียว
มันต้องใช้เวลาในการสร้าง วิธกี ารของผมคือ จง ‘อย่า’ สร้างทีมของคุณ ให้เป็ นทีม Marketing และ
Sales แต่จงสร้างให้พวกเขาเป็ นทีม Service และจงโน้มน้าวทําให้ลูกค้าของคุณ กลายเป็ นกระบอก
Marketing และ Sales ของคุณแทน
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2560 ณ ห้ อง GS1 room3 สภา
อุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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