
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 2/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  
1.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็             
2.  คุณจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล 
4.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
5.  คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์
6.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล  แทนคุณจติต ิ อา้งสนัตกุิล 
7.  คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
8.  คุณเรวด ี จนัทรพ์ฤกษ์  แทนดร.นีรนารถ จณิะไชย 
9.  ดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์
10. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ   
11. คุณมกุดา  โจวตระกูล 
12. คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้   แทนดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์
13. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ
14. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้ 
 
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  
2.  คุณชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 
3.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
4.  คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
5.  คุณกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 
6.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
7.  คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 
8.  คุณอรรณพ  อารญัญกิ 
9.  คุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์
10. คุณนาคาญ์  ทวชิาวฒัน์ 
11. คุณเพญ็จติร เจรญิศริ ิ
12. ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 
13. คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
14. คุณมณรีตัน์  สุขจติร 
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สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  คุณนงลกัษณ์ สถติกาญจน์ บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 
2.  คุณสุพชัชา  คณาวงศ ์ บจก.เดอะซนั เคมคีอล  
3.  คุณวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
ดร.ปรชีากร  สุวรรณเพญ็ อุปนายกสมาคมฯ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมแทนคุณเกศมณทีี่
ตดิภารกจิทีต่่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุม โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- ขอความอนุเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีประสงค์จะผลกัดนัหรือให้เกิด
ผลลพัธใ์นช่วงท่ีไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 
ที่ประชุมได้มกีารปรกึษากนัแต่ยงัไม่ได้ข้อสรุปที่ชดัเจน และขอยกไปเป็นวาระการ
ประชุมในครัง้ถดัไป 
 

- ข้อสรุปภายหลงัการประชุมกบัผู้ใหญ่ของซีพี เก่ียวกบัเรื่องการบงัคับใส่วนั
หมดอายุในผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง เมื่อวนัศุกรท่ี์ 1 มิถนุายน 2561 เวลา 9.30-
11.00 น. ณ อาคารธาราสาทร ชัน้ 7 ห้อง 707  
ดร.ปรชีากร ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องจากทาบรษิทัซพีอีอล (7-11) ไดข้อความ
ร่วมมอืให้ผู้ประกอบการระบุวนัผลติ-หมดอายุ บนผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง ซึง่เป็นผล
ให้ผู้ประกอบการบางส่วนได้รบัความเดอืดรอ้น ทางสมาคมฯ จงึได้ท าหนังสอืขอเขา้
พบกับคุณณรงค์ศกัดิ ์ภูมศิรสีอาด รองกรรมการผู้จดัการ บรษิัท ซพีี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อร่วมประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการระบุวันผลิต-หมดอายุ บน
ผลติภณัฑ์เครื่องส าอางตามกฎหมายปัจจุบนัของไทยและสากลในภูมภิาคอาเซยีน 
โดยมเีนื้อสาระส าคญัในการประชุม ดงันี้  
1.) ทางสมาคมฯ ไดส้อบถาม อย. ทางวาจาไดร้บัค ายนืยนัว่าประกาศคณะกรรมการ

เครื่องส าอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องส าอางที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งหมายถึง 
เครือ่งส าอางทีข่ายในประเทศไทยทุกชนิดจะตอ้งก าหนดใหใ้ส่วนัผลติเครื่องส าอาง 
ส่วนในกรณีของวนัหมดอายุนัน้ ใหใ้ส่เฉพาะกรณีเป็นเครื่องส าอางทีม่อีายุการใช้
งานน้อยกว่า 30 เดอืน ซึง่เป็นเกณฑท์ีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑอ์าเซยีนทีใ่ชอ้ยู่ ใน
ปัจจบุนั 
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2.) ความตาม พรบ. มาตรา 22 วงเลบ็ 3 ของ พรบ.เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 ทีย่งัไม่

มคีวามชดัเจนเกีย่วกบัการบงัคบัใชน้ัน้ ทางสมาคมฯ ขอเรยีนว่าการออกกฎหมาย
ล าดบัรองตามความในวรรคสามนัน้ยงัอยูใ่นระหว่างการพจิารณา ซึง่ทางสมาคมฯ 
มผีูแ้ทนรว่มเป็นคณะท างานรว่มกบัทาง อย. ซึง่หากมคีวามคบืหน้าประการใดทาง
สมาคมฯจะแจง้เรือ่งใหส้มาชกิและทางท่านทราบเพื่อหารอืรว่มกนัต่อไป 

     ซึง่จากการประชุมและรว่มหารอืกนั ทาง บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) ยนิดทีีจ่ะ  
     ชะลอการระบุวนัหมดอายสุนิคา้เครือ่งส าอางจนกว่า ทางส านกัคณะกรรมการอาหาร    
     และยา (อย.) จะออกประกาศล าดบัรองอยา่งชดัเจน  
 
- การจดัอบรม PIF ครัง้ท่ี 2  

สบืเนื่องจากความส าเรจ็ในการจดัการสมัมนา PIF ครัง้ที ่1 ทางผูป้ระกอบการ/สมาชกิ 
ไดร้อ้งขอใหท้างสมาคมจดัการสมัมนาอกีครัง้หนึ่ง ซึง่ก าหนดการจดั PIF ครัง้ต่อไปจะ
มขีึน้ในวนัที่ 16 สงิหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะศุ-โกศล ถนนศรอียุธยา กรุงเทพฯ 
โดยจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมคอื 80 ท่าน และค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมอบรมจะเกบ็
เท่าครัง้แรก คอื สมาชกิ 3,600 บาท และ บุคคลทัว่ไป 4,000 บาท  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 1/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 17 
พฤษภาคม 2561 
 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1      สมาชิกสมคัรใหม่ 3 บริษทั 

1.) คุณชนิกานต ์ธนากรพรสวสัดิ ์ (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105553043351) 
บรษิทั สุรพลเฮอรเ์บลิ จ ากดั 
เลขที ่2/1-2 ซ. รม่เกลา้ 28  ถ. รม่เกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั  
กทม. 10520 
โทร : 02 915 1514 อเีมล ์: witchy100@hotmail.com 
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 
(กรรมการทีแ่นะน า : คุณมกุดา โจวตระกูล) 

 
 
 

2.) คุณรจุเิรขา เจยีรไพศาลเจรญิ  (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105532044570) 
บรษิทั ไซแอนทฟิีต แคร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ ากดั 
เลขที ่430 ซอยลาดพรา้ว 130 (มหาดไทย2) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 
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โทร : 02 058 7704 อเีมล ์: doctordermist@gmail.com 
ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (ผูข้ายเครือ่งส าอาง) 
(สมาชกิทีแ่นะน า : คุณกุลนนัทร ์ผ่องสวสัดิกุ์ล) 
 
3.) คุณวรีศิา  ยาไทย (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105556065496) 
บรษิทั คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที ่87 อาคารเอม็ไทยทาวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขต
ปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทร : 02 614 7015 อเีมล ์: Weerisa.Yathai@convatec.com 
ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (ผูน้ าเขา้เครือ่งส าอาง) 
 

มตทิีป่ระชุม – รบัรองการเป็นสมาชกิ 2 บรษิทั คอื บรษิทั สุรพลเฮอรเ์บลิ จ ากดั และ บรษิทั ไซแอ
นทีฟิต แคร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั , เชิญเข้ามาแนะน าตัว 1 บรษิัท คือ บรษิัท คอนวาเทค 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
3.2   สรปุการจดัสมัมนา PIF ในวนัศกุรท่ี์ 18 พฤษภาคม 2561 โดยฝ่ายจดัหารายได้และ 
ฝ่ายวิชาการ 

คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง สรุปการสัมมนา PIF ในวันศุกร์ ที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะศุโกศล ทีผ่่านมาว่า มผีูล้งทะเบยีนเขา้ร่วมสมัมนาถงึ 158 คน 
โดยอตัราค่าอบรมแบ่งเป็น ราคาส าหรบัสมาชกิ 3600 บาท และ ไม่ใช่สมาชกิ 4000 บาท ซึง่จาก
การจดัสมัมนาในครัง้นี้ได้รบัการตอบรบัจากผู้ประกอบการค่อนขา้งดที าให้สมาคมฯมรีายได้จาก
การจดัสมัมนาในครัง้นี้เป็นจ านวนเงนิ 582,600 บาท เมื่อหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้ สมาคมฯจะมีเงนิ
เหลอืจากการจดัสมัมนาเป็นเงนิ 345,481.50 บาท ในส่วนของแบบประเมนินัน้มหีวัขอ้ประเมนิ
ทัง้หมด 8 หวัขอ้ คดิเป็นค่าเฉลีย่รวมอยูท่ี ่4.099 ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีน่่าพึง่พอใจ  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
   
3.3     รบัรองงบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือนมกราคม 2561 และกมุภาพนัธ ์2561 
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มตทิีป่ระชุม – รบัรองงบรายรบัรายจา่ย 
 
3.4      ความคืบหน้าเรื่องการจดัหาผู้ช่วยเพ่ิมเติมเพ่ือมาช่วยดูแลเพจสมาคมฯ โดยฝ่าย

เลขา 
 คุณวมิลศริ ิไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ขอเสนอใหคุ้ณรกัษณาล ีกรรมการฝ่ายวชิาการ
และคุณกชวรรณ เป็นแอดมนิเพจเฟสบุ๊คของสมาคมฯ เพื่อช่วยประสานงานและคอยช่วยคุณมุกดา 
ตอบค าถามแก่สมาชกิและผูส้นใจทีผ่่านช่องทางเฟสบุ๊คของทางสมาคมฯ  
มตทิีป่ระชุม – รบัรองผูช้่วยทัง้สอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 แนะน าตวักรรมการตวัแทนจากเดอะซนั เคมีคอล โดย คณุจิตตพนัธ์ 

คุณจติตพนัธ ์ได้รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องจากบรษิทั เดอะซนัเคมคีอล จ ากดั ได้
มอบหมายหน้าทีใ่หคุ้ณจติตพนัธ ์ไปดูแลงานของบรษิทัในต่างประเทศ ท าใหจ้ าเป็นต้องขอลาออก
จากต าแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ดงันัน้ทางบรษิทัจงึขอส่ง คุณสุพชัชา คณาวงศ์ มาเป็นผูแ้ทนของ
บรษิทั เพื่อช่วยเหลอืงานสมาคมฯต่อไป 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ  
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4.2 การจดัพิมพห์นังสือ ACD เก่ียวกบัสารต่างๆ โดย ดร.ปรีชากร 
 ดร.ปรีชากร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ องจากหนังสือ Asean Cosmetic 
Document ฉบบัล่าสุดทีส่มาคมฯจดัพมิพเ์ป็นของปี 2007 ซึง่เนื้อหาขอ้มลูในหนังสอืค่อนขา้งเก่า
และไม่อพัเดตแลว้ จงึได้เสนอให้มกีารให้มกีารรวบรวมขอ้มูลจดัพมิพ์ขึน้มาใหม่ โดยดร .ปรชีากร 
จะท าจดหมายแจ้งไปยงั ACSB เพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลในการจดัพมิพ์หนังสอื ซึ่งสิง่ที่ส าคญั
ในตอนน้ี คอื การท าเนื้อหาเอกสาร โดยมอบหมายให ้ดร.สุษริา ดูแลในส่วนนี้ จากนัน้ดร.สุษริา ได้
กล่าวว่าขอ้มลูหลกัจะเกี่ยวกบัสารต่างๆ และ ASEAN guideline ทีเ่พิม่เตมิจากส่วนของเดมิ โดย
Guideline ดร.ธนกรจะเป็นผู้สบืคน้ขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ของทางอาเซยีนมาให ้และดว้ยความเนื้อหา
ขอ้มูลเพิม่มากขึน้ท าใหจ้ านวนหน้าหนังสอืเพิม่ขึน้กว่าเล่มเดมิจาก 300-400 หน้า เป็น 500-600 
หน้าในการนี้จะให้ทมีวชิาการตรวจสอบขอ้มลูเนื้อหาก่อนพมิพ ์และมอบหมายให้คุณนิพนธเ์ป็นผู้
ประสานงานกบัทางโรงพมิพเ์พื่อจดัการในขัน้ตอนของการจดัท ารปูเล่ม   
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.3 ความคืบหน้าเรื่องการบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศเวียดนามของสาร MIT & Lyral 
โดย ดร.ปรีชากร 
 ดร.ปรชีากร  เนื่องจากทาง ASEAN ไดข้อ้สรปุออกมาแลว้ว่า MIT จะมกีารประกาศใช้
ภายในปีนี้ และ Lyral จะประกาศใชใ้นปี 2021 แต่เนื่องจากทางเวยีดนามลงประกาศผดิ ท าให้
ผูป้ระกอบการมคีวามตื่นตวัรวมถงึผูป้ระกอบการไทยทีส่่งออกไปเวยีดนามดว้ย ซึง่ทางไทยได้
สอบถามไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของทางเวยีดนามแลว้ และทางเวยีดนามแจง้ว่า เกดิความ
ผดิพลาดในการประสานงานในการแจง้ประกาศบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงันัน้หน่วยงานทางเวยีดนามจงึ
ฝากแจง้มาว่าหากเหน็ประกาศแจง้เรือ่งการบงัคบัใชก้ฎหมายของสาร MIT&Lyral ขอให้
ผูป้ระกอบการอย่าพึง่ตื่นตกใจใหร้อฟังประกาศทีช่ดัเจนอกีครัง้ 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.4 สรปุการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องส าอาง ครัง้ท่ี 2/2561 วนัพุธท่ี 6 
มิถนุายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 
โดย ดร.สษิุรา 
 ดร.สุษิรา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
เครื่องส าอาง ครัง้ที่ 2/2561 ที่ผ่านมา ได้มกีารจดัตัง้กลุ่มเป็น Working Group ขึน้มา โดยมี
ตวัแทนของทางสมาคมฯเขา้รว่มประชุมดว้ย ส่วนเนื้อหาส าคญัหลกัๆจะอยู่ที ่มาตรา 14 เรื่อง การ
ออกใบรบัจดแจง้ การต่ออายใุบรบัจดแจง้ การแกไ้ขรายการใบรบัจดแจง้ และการออกใบแทนใบรบั
จดแจง้เครือ่งส าอาง พ.ศ…. และ มาตรา 35 เรื่อง การจดแจง้เครื่องส าอางทีผ่ลติหรอืน าเขา้เฉพาะ
เพื่อการส่งออกเท่านัน้ โดยมคีุณภาพมาตรฐานตามทีผู่ส้ ัง่ซือ้ก าหนด พ.ศ.…. ส าหรบัมาตรา 14 สิง่
ทีเ่พิม่เตมิขึน้มา คอื ทาง อย. ต้องการผลการตรวจสถานที ่เนื่องจากหลกัเกณฑก์ารตรวจสถานที่
ส าหรบัการจดแจง้ทีเ่ป็นรายใหม่ ซึง่ในผู้ประกอบการรายใหม่จ าเป็นจะต้องใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ตรวจ
สถานที่ผลติ โดยผู้ประกอบการรายเก่าทางอย.จะให้เวลา 2 ปี เพื่อทยอยตรวจอกีครัง้เพื่อให้
สถานทีผ่ลติตรงตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP แต่ผูป้ระกอบการทีม่ ีGMP อยู่แล้วถอืว่าผ่าน



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
หลกัเกณฑ์ ซึ่งทางสมาคมฯได้ส่งผู้แทนและการประชุมคณะท างานเพื่อคลี่คลายปัญหาการออก
กฎหมายล าดบัรองส าหรบัพระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 เมื่อวนัที่ 14 มถุินายน 2561 
และส าหรบักรณนี าเขา้ไดม้เีพิม่เตมิในเรือ่ง การขอ LoA (Letter of authorization) ซึง่ทางสมาคมฯ 
เหน็ว่าควรยอมรบัทุกรูปแบบเอกสาร LoA ที่ออกโดยเจา้ของผลติภณัฑ ์หรอืผู้ผลติเครื่องส าอาง
ต่างประเทศ และขอใหเ้ป็นการแนบเอกสารเพยีงครัง้เดยีว โดยไม่ต้องแนบทุกครัง้ในการยื่นค าขอ
จดแจง้  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.5 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและ
ผลิตภณัฑส์ขุภาพ (Product Hub) ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัศกุรท่ี์ 1 มิถนุายน 2561 เวลา 13.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชัน้ 9 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ โดยคณุสายใจ 

คุณสายใจ ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ไดม้กีารจดัตัง้ 
คณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ (Product Hub) ซึง่
ผลจากการประชุมครัง้ทีผ่่าน คอื ทีป่ระชุมมมีตใิหไ้ปพฒันา Product Outlet เพื่อวางจ าหน่ายทัง้ใน
และต่างประเทศ โดยเสนอใหใ้ชผ้ลติภณัฑส์มุนไพรไทยน าไปพฒันาเพื่อน ามาวางขายใน Product 
Outlet ทีภ่าครฐัใหก้ารสนับสนุน หรอื ดวิตีฟ้ร ีซึง่จะมุง่ไปทีผ่ลติภณัฑท์ีเ่ป็นยา,สมุนไพรและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพทีผ่ลติจาก Product champion คอื ขมิน้ชนั , กระชายด า ,ใบบวับก และ ไพล 
โดยทางกรมฯเสนอว่าจะเจรจากบัทางสมาคมผูค้า้ปลกีใหช้่วยจ าหน่ายในแนวคดิ เช่น Thai Herbal 
Corner ส่วนกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะคอยช่วยสนบัสนุนเรือ่งการคดัเลอืก
ผลติภณัฑ ์OTOP เพื่อมาวางจ าหน่ายใน Product Outlet โดยหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกใน
เบือ้งตน้ คอื จะตอ้งผ่านมาตรฐาน GMP ส าหรบัผลการประชุมในครัง้นี้สรุปว่าจะต้องมกีารสรปุการ
ท างานใหม ่เนื่องจากขอ้มลูทีป่ระชุมไปในครัง้ทีแ่ลว้สรา้งความสบัสนและยุง่ยาก ในครัง้นี้จงึอยาก
ขอมกีารประชุมผูป้ระกอบรายยอ่ยทีเ่ป็น startup เพื่อหาขอ้สรปุในประเดน็ต่างๆใหมอ่กีครัง้  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 งาน Beyond Beauty ทีจ่ะขึน้ในวนัที ่20-22 กนัยายน 2561 ในเบือ้งตน้จะมใีหก้รรมการ
ของสมาคมฯประจ าอยู่ทีบ่ธูเพื่อคอยใหค้ าปรกึษา โดยกรรมการจะประจ าบธูในเบือ้งตน้มคีุณมกุดา 
, คุณฐติ ิและคุณอภนินัท ์ 

- ส าหรบักรรมการทีป่ระจ าบธูจะมคี่าอาหารใหท้่านละ 500 บาท  
- Rollup ของสมาคมฯ อยูใ่นขัน้ตอนพมิพแ์ละประกอบชิน้ส่วน 

 
5.2 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง GS1-3  
สภาอตุสาหกรรมฯศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 


