สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 2/2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
6. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
7. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
8. คุณเรวดี
จันทร์พฤกษ์
9. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
10. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
12. คุณชนิดา
อยูเ่ ชือ้
13. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
14. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า

แทนคุณจิตติ

อ้างสันติกุล

แทนดร.นีรนารถ

จิณะไชย

แทนดร.ธนกร

เวียงศรีพนาวัลย์

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
3. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
4. คุณอภินนั ท์
โรจนวิภาต
5. คุณกาญจนา
อนุรกั ษ์กมลกุล
6. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
7. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
8. คุณอรรณพ
อารัญญิก
9. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
10. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
11. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
12. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
13. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
14. คุณมณีรตั น์
สุขจิตร
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สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณนงลักษณ์
สถิตกาญจน์
2. คุณสุพชั ชา
คณาวงศ์
3. คุณวิภาพร
จานุกจิ
4. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.เดอะซัน เคมีคอล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ อุปนายกสมาคมฯ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนคุณเกศมณีท่ี
ติดภารกิจทีต่ ่างประเทศ กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ขอความอนุ เคราะห์ ประเด็นด้ านเศรษฐกิ จที่ ประสงค์จ ะผลัก ดันหรื อ ให้ เกิ ด
ผลลัพธ์ในช่วงที่ไทยเป็ นประธานอาเซียนในปี 2562
ที่ประชุมได้มกี ารปรึกษากันแต่ ยงั ไม่ได้ข้อสรุป ที่ชดั เจน และขอยกไปเป็ นวาระการ
ประชุมในครัง้ ถัดไป
- ข้ อ สรุป ภายหลัง การประชุ มกับ ผู้ใ หญ่ ข องซี พี เกี่ ย วกับ เรื่ อ งการบัง คับ ใส่ ว นั
หมดอายุในผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอาง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2561 เวลา 9.3011.00 น. ณ อาคารธาราสาทร ชัน้ 7 ห้อง 707
ดร.ปรีชากร ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากทาบริษทั ซีพอี อล (7-11) ได้ขอความ
ร่วมมือให้ผู้ประกอบการระบุวนั ผลิต -หมดอายุ บนผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ซึง่ เป็ นผล
ให้ผู้ประกอบการบางส่วนได้รบั ความเดือดร้อน ทางสมาคมฯ จึงได้ทาหนังสือขอเข้า
พบกับคุ ณณรงค์ศกั ดิ ์ ภูมศิ รีส อาด รองกรรมการผู้จดั การ บริษัท ซีพ ี ออลล์ จากัด
(มหาชน) เพื่อ ร่ว มประชุ ม และชี้แ จงเกี่ย วกับ เรื่อ งการระบุ ว ัน ผลิต -หมดอายุ บน
ผลิตภัณ ฑ์เครื่อ งสาอางตามกฎหมายปั จจุบนั ของไทยและสากลในภูมภิ าคอาเซียน
โดยมีเนื้อสาระสาคัญในการประชุม ดังนี้
1.) ทางสมาคมฯ ได้สอบถาม อย. ทางวาจาได้รบั คายืนยันว่าประกาศคณะกรรมการ
เครื่องสาอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสาอางที่ประกาศลงราชกิจจานุ เบกษา เมื่อ
วัน ที่ 17 มีน าคม พ.ศ. 2554 ยัง คงมีผ ลบัง คับ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ง หมายถึ ง
เครือ่ งสาอางทีข่ ายในประเทศไทยทุกชนิดจะต้องกาหนดให้ใส่วนั ผลิตเครื่องสาอาง
ส่วนในกรณีของวันหมดอายุนนั ้ ให้ใส่เฉพาะกรณีเป็ นเครื่องสาอางทีม่ อี ายุการใช้
งานน้อยกว่า 30 เดือน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทส่ี อดคล้องกับหลักเกณฑ์อาเซียนทีใ่ ช้อยู่ ใน
ปั จจุบนั
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2.) ความตาม พรบ. มาตรา 22 วงเล็บ 3 ของ พรบ.เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ทีย่ งั ไม่
มีความชัดเจนเกีย่ วกับการบังคับใช้นนั ้ ทางสมาคมฯ ขอเรียนว่าการออกกฎหมาย
ลาดับรองตามความในวรรคสามนัน้ ยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา ซึง่ ทางสมาคมฯ
มีผแู้ ทนร่วมเป็ นคณะทางานร่วมกับทาง อย. ซึง่ หากมีความคืบหน้าประการใดทาง
สมาคมฯจะแจ้งเรือ่ งให้สมาชิกและทางท่านทราบเพื่อหารือร่วมกันต่อไป
ซึง่ จากการประชุมและร่วมหารือกัน ทาง บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยินดีทจ่ี ะ
ชะลอการระบุวนั หมดอายุสนิ ค้าเครือ่ งสาอางจนกว่า ทางสานักคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) จะออกประกาศลาดับรองอย่างชัดเจน
- การจัดอบรม PIF ครัง้ ที่ 2
สืบเนื่องจากความสาเร็จในการจัดการสัมมนา PIF ครัง้ ที่ 1 ทางผูป้ ระกอบการ/สมาชิก
ได้รอ้ งขอให้ทางสมาคมจัดการสัมมนาอีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ กาหนดการจัด PIF ครัง้ ต่อไปจะ
มีขน้ึ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะศุ -โกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
โดยจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรมคือ 80 ท่าน และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ว มอบรมจะเก็บ
เท่าครัง้ แรก คือ สมาชิก 3,600 บาท และ บุคคลทัวไป
่ 4,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17
พฤษภาคม 2561
มติทป่ี ระชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 3 บริ ษทั
1.) คุณชนิกานต์ ธนากรพรสวัสดิ ์ (เลขทะเบียนการค้า : 0105553043351)
บริษทั สุรพลเฮอร์เบิล จากัด
เลขที่ 2/1-2 ซ. ร่มเกล้า 28 ถ. ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กทม. 10520
โทร : 02 915 1514 อีเมล์ : witchy100@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
(กรรมการทีแ่ นะนา : คุณมุกดา โจวตระกูล)

2.) คุณรุจเิ รขา เจียรไพศาลเจริญ (เลขทะเบียนการค้า : 0105532044570)
บริษทั ไซแอนทีฟิต แคร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด
เลขที่ 430 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
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โทร : 02 058 7704 อีเมล์ : doctordermist@gmail.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (ผูข้ ายเครือ่ งสาอาง)
(สมาชิกทีแ่ นะนา : คุณกุลนันทร์ ผ่องสวัสดิ ์กุล)
3.) คุณวีรศิ า ยาไทย (เลขทะเบียนการค้า : 0105556065496)
บริษทั คอนวาเทค (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02 614 7015 อีเมล์ : Weerisa.Yathai@convatec.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (ผูน้ าเข้าเครือ่ งสาอาง)
มติทป่ี ระชุม – รับรองการเป็ นสมาชิก 2 บริษทั คือ บริษทั สุรพลเฮอร์เบิล จากัด และ บริษทั ไซแอ
นทีฟิ ต แคร์ คอร์เ ปอร์เรชัน่ จากัด , เชิญเข้ามาแนะนาตัว 1 บริษัท คือ บริษัท คอนวาเทค
(ประเทศไทย) จากัด
3.2 สรุปการจัดสัมมนา PIF ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยฝ่ ายจัดหารายได้และ
ฝ่ ายวิ ชาการ
คุ ณ นิ พ นธ์ ได้รายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบถึง สรุป การสัม มนา PIF ในวัน ศุ กร์ ที่ 18
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะศุโกศล ทีผ่ ่านมาว่า มีผลู้ งทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาถึง 158 คน
โดยอัตราค่าอบรมแบ่งเป็ น ราคาสาหรับสมาชิก 3600 บาท และ ไม่ใช่สมาชิก 4000 บาท ซึง่ จาก
การจัดสัมมนาในครัง้ นี้ได้รบั การตอบรับจากผู้ประกอบการค่อนข้างดีทาให้สมาคมฯมีรายได้จาก
การจัดสัมมนาในครัง้ นี้เป็ นจานวนเงิน 582,600 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว สมาคมฯจะมีเงิน
เหลือจากการจัดสัมมนาเป็ นเงิน 345,481.50 บาท ในส่วนของแบบประเมินนัน้ มีหวั ข้อประเมิน
ทัง้ หมด 8 หัวข้อ คิดเป็ นค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ่ี 4.099 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ทน่ี ่าพึง่ พอใจ
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
3.3 รับรองงบรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือนมกราคม 2561 และกุมภาพันธ์ 2561
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มติทป่ี ระชุม – รับรองงบรายรับรายจ่าย
ความคื บหน้ าเรื่องการจัดหาผู้ช่วยเพิ่ มเติ มเพื่ อมาช่ วยดูแลเพจสมาคมฯ โดยฝ่ าย
เลขา
คุณวิมลศิร ิ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ขอเสนอให้คุณรักษณาลี กรรมการฝ่ ายวิชาการ
และคุณกชวรรณ เป็ นแอดมินเพจเฟสบุ๊คของสมาคมฯ เพื่อช่วยประสานงานและคอยช่วยคุณมุกดา
ตอบคาถามแก่สมาชิกและผูส้ นใจทีผ่ ่านช่องทางเฟสบุ๊คของทางสมาคมฯ
มติทป่ี ระชุม – รับรองผูช้ ่วยทัง้ สอง
3.4

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 แนะนาตัวกรรมการตัวแทนจากเดอะซัน เคมีคอล โดย คุณจิ ตตพันธ์
คุณจิตตพันธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากบริษทั เดอะซันเคมีคอล จากัด ได้
มอบหมายหน้าทีใ่ ห้คุณจิตตพันธ์ ไปดูแลงานของบริษทั ในต่างประเทศ ทาให้จาเป็ นต้องขอลาออก
จากตาแหน่ งอุปนายกสมาคมฯ ดังนัน้ ทางบริษทั จึงขอส่ง คุณสุพชั ชา คณาวงศ์ มาเป็ นผูแ้ ทนของ
บริษทั เพื่อช่วยเหลืองานสมาคมฯต่อไป
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
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4.2

การจัดพิ มพ์หนังสือ ACD เกี่ยวกับสารต่างๆ โดย ดร.ปรีชากร
ดร.ปรีช ากร ได้ร ายงานให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า เนื่ อ งจากหนัง สือ Asean Cosmetic
Document ฉบับล่าสุดทีส่ มาคมฯจัดพิมพ์เป็ นของปี 2007 ซึง่ เนื้อหาข้อมูลในหนังสือค่อนข้างเก่า
และไม่อพั เดตแล้ว จึงได้เสนอให้มกี ารให้มกี ารรวบรวมข้อมูลจัดพิมพ์ขน้ึ มาใหม่ โดยดร.ปรีชากร
จะทาจดหมายแจ้งไปยัง ACSB เพื่อขออนุ ญาตใช้ข้อมูลในการจัดพิมพ์ หนังสือ ซึ่งสิง่ ที่สาคัญ
ในตอนนี้ คือ การทาเนื้อหาเอกสาร โดยมอบหมายให้ ดร.สุษริ า ดูแลในส่วนนี้ จากนัน้ ดร.สุษริ า ได้
กล่าวว่าข้อมูลหลักจะเกี่ยวกับสารต่างๆ และ ASEAN guideline ทีเ่ พิม่ เติมจากส่วนของเดิม โดย
Guideline ดร.ธนกรจะเป็ นผู้สบื ค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางอาเซียนมาให้ และด้วยความเนื้อหา
ข้อมูลเพิม่ มากขึน้ ทาให้จานวนหน้าหนังสือเพิม่ ขึน้ กว่าเล่มเดิมจาก 300-400 หน้า เป็ น 500-600
หน้าในการนี้จะให้ทมี วิชาการตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาก่อนพิมพ์ และมอบหมายให้คุณนิพนธ์เป็ นผู้
ประสานงานกับทางโรงพิมพ์เพื่อจัดการในขัน้ ตอนของการจัดทารูปเล่ม
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.3 ความคืบหน้ าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของประเทศเวียดนามของสาร MIT & Lyral
โดย ดร.ปรีชากร
ดร.ปรีชากร เนื่องจากทาง ASEAN ได้ขอ้ สรุปออกมาแล้วว่า MIT จะมีการประกาศใช้
ภายในปี น้ี และ Lyral จะประกาศใช้ในปี 2021 แต่เนื่องจากทางเวียดนามลงประกาศผิด ทาให้
ผูป้ ระกอบการมีความตื่นตัวรวมถึงผูป้ ระกอบการไทยทีส่ ่งออกไปเวียดนามด้วย ซึง่ ทางไทยได้
สอบถามไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของทางเวียดนามแล้ว และทางเวียดนามแจ้งว่า เกิดความ
ผิดพลาดในการประสานงานในการแจ้งประกาศบังคับใช้กฎหมาย ดังนัน้ หน่วยงานทางเวียดนามจึง
ฝากแจ้งมาว่าหากเห็นประกาศแจ้งเรือ่ งการบังคับใช้กฎหมายของสาร MIT&Lyral ขอให้
ผูป้ ระกอบการอย่าพึง่ ตื่นตกใจให้รอฟั งประกาศทีช่ ดั เจนอีกครัง้
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาอาง ครัง้ ที่ 2/2561 วันพุธที่ 6
มิ ถนุ ายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมหลวงวิ เชี ยรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2
โดย ดร.สุษิรา
ดร.สุ ษิรา ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า จากการประชุม คณะอนุ กรรมการมาตรฐาน
เครื่องสาอาง ครัง้ ที่ 2/2561 ที่ผ่านมา ได้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มเป็ น Working Group ขึน้ มา โดยมี
ตัวแทนของทางสมาคมฯเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนเนื้อหาสาคัญหลักๆจะอยู่ท่ี มาตรา 14 เรื่อง การ
ออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับ
จดแจ้งเครือ่ งสาอาง พ.ศ…. และ มาตรา 35 เรื่อง การจดแจ้งเครื่องสาอางทีผ่ ลิตหรือนาเข้าเฉพาะ
เพื่อการส่งออกเท่านัน้ โดยมีคุณภาพมาตรฐานตามทีผ่ สู้ งซื
ั ่ อ้ กาหนด พ.ศ.…. สาหรับมาตรา 14 สิง่
ทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มา คือ ทาง อย. ต้องการผลการตรวจสถานที่ เนื่องจากหลักเกณฑ์การตรวจสถานที่
สาหรับการจดแจ้งทีเ่ ป็ นรายใหม่ ซึง่ ในผู้ประกอบการรายใหม่จาเป็ นจะต้องให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจ
สถานที่ผลิต โดยผู้ประกอบการรายเก่าทางอย.จะให้เวลา 2 ปี เพื่อทยอยตรวจอีกครัง้ เพื่อให้
สถานทีผ่ ลิตตรงตามหลักเกณฑ์ Primary GMP แต่ผปู้ ระกอบการทีม่ ี GMP อยู่แล้วถือว่าผ่าน

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
หลักเกณฑ์ ซึ่งทางสมาคมฯได้ส่งผู้แทนและการประชุมคณะทางานเพื่อคลี่คลายปั ญหาการออก
กฎหมายลาดับรองสาหรับพระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
และสาหรับกรณีนาเข้าได้มเี พิม่ เติมในเรือ่ ง การขอ LoA (Letter of authorization) ซึง่ ทางสมาคมฯ
เห็นว่าควรยอมรับทุกรูปแบบเอกสาร LoA ที่ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิตเครื่องสาอาง
ต่างประเทศ และขอให้เป็ นการแนบเอกสารเพียงครัง้ เดียว โดยไม่ต้องแนบทุกครัง้ ในการยื่นคาขอ
จดแจ้ง
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
4.5 สรุป การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ นศูน ย์ก ลางยาและ
ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ (Product Hub) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2561 เวลา 13.3016.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชัน้ 9 กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ โดยคุณสายใจ
คุณสายใจ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ได้มกี ารจัดตัง้
คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ซึง่
ผลจากการประชุมครัง้ ทีผ่ ่าน คือ ทีป่ ระชุมมีมติให้ไปพัฒนา Product Outlet เพื่อวางจาหน่ ายทัง้ ใน
และต่างประเทศ โดยเสนอให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนาไปพัฒนาเพื่อนามาวางขายใน Product
Outlet ทีภ่ าครัฐให้การสนับสนุน หรือ ดิวตีฟ้ รี ซึง่ จะมุง่ ไปทีผ่ ลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นยา,สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีผ่ ลิตจาก Product champion คือ ขมิน้ ชัน , กระชายดา ,ใบบัวบก และ ไพล
โดยทางกรมฯเสนอว่าจะเจรจากับทางสมาคมผูค้ า้ ปลีกให้ช่วยจาหน่ ายในแนวคิด เช่น Thai Herbal
Corner ส่วนกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะคอยช่วยสนับสนุนเรือ่ งการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อมาวางจาหน่ ายใน Product Outlet โดยหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการคัดเลือกใน
เบือ้ งต้น คือ จะต้องผ่านมาตรฐาน GMP สาหรับผลการประชุมในครัง้ นี้สรุปว่าจะต้องมีการสรุปการ
ทางานใหม่ เนื่องจากข้อมูลทีป่ ระชุมไปในครัง้ ทีแ่ ล้วสร้างความสับสนและยุง่ ยาก ในครัง้ นี้จงึ อยาก
ขอมีการประชุมผูป้ ระกอบรายย่อยทีเ่ ป็ น startup เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆใหม่อกี ครัง้
มติทป่ี ระชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 งาน Beyond Beauty ทีจ่ ะขึน้ ในวันที่ 20-22 กันยายน 2561 ในเบือ้ งต้นจะมีให้กรรมการ
ของสมาคมฯประจาอยู่ทบ่ี ธู เพื่อคอยให้คาปรึกษา โดยกรรมการจะประจาบูธในเบือ้ งต้นมีคุณมุกดา
, คุณฐิติ และคุณอภินนั ท์
- สาหรับกรรมการทีป่ ระจาบูธจะมีค่าอาหารให้ท่านละ 500 บาท
- Rollup ของสมาคมฯ อยูใ่ นขัน้ ตอนพิมพ์และประกอบชิน้ ส่วน
5.2 กาหนดการประชุมครัง้ ต่ อไป - วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง GS1-3
สภาอุตสาหกรรมฯศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

