รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 9 /2559
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1 room3 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานทีป่ ระชุม
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณอรรณพ
อารัญญิก
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
6. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
7. คุณสุณี
โอสถารยกุล
8. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
9. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
11. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
12. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
13. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
14. คุณมุกดา
โจวตระกูล
15. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมป์ กุล แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
16. คุณวัชราพร
ผาวิจติ ราสกุล แทนดร.สุษริ า สุดกรยุทธิ ์
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
2. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
3. คุณนิรมล
บุญสาเร็จ
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
6. คุณกฤษณ์
แจ้งจรัส
7. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
2. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
3. คุณเทพนิมติ
ทองจันทร์

บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)

4. คุณรุง่ ฤดี
5. วิภาพร
6. คุณกีรนาถ

กุลจิตติเพชร
จานุกจิ
เดชเดโช

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1
สอบถามกรรมการเรื่องนัดสวัสดีปีใหม่ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2560
1) เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณพสุ โลหารชุน
2) เวลา 14.30 น. เลขาสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คุณ
พิสฐิ รังสฤษฏ์วุฒกิ ุล
3) เวลา 15.30 น. อธิบดีกรมโรงงาน คุณมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
1.2

ขอเชิ ญประชุมเตรียมการหารือทวิ ภาคีด้าน SME ระดับรัฐมนตรีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่าเนื่องด้วยจะมีการหารือทวิภาคีดา้ น SME ระดับ
รัฐมนตรีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี จึงขอเรียนเชิญผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการฝ่ ายไทยในวันศุกร์ท่ี
20 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1801 ชัน้ 18 สสว.
มติทป่ี ระชุม รับทราบและให้คุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล เป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
1.3

Thaitrade.com
คุ ณ เกศมณี ประธานในที่ป ระชุ ม แจ้ง ให้ท ราบว่ า Thaitrade.com เป็ น ตลาดกลางพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็ นศูนย์รวมสินค้าและบริการคุณภาพส่งออก โดยได้ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อผูป้ ระกอบการไทยทีม่ ศี กั ยภาพ มีมาตรฐาน และมีความ
พร้อ มสาหรับ การค้าระหว่ างประเทศ ซึ่งได้มกี ารเข้าร่ว มพูดคุ ย กับทางกรมส่ งเสริมการค้าระหว่า ง
ประเทศสาหรับให้สมาคมฯเป็ นผู้รบั รองสมาชิกของสมาคมฯที่มคี ุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่กาหนดให้
สามารถทาการค้าขายใน Thaitrade.comได้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และแจ้งสมาชิกถึงการอบรมออนไลน์
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 8/2559 วันศุกร์ที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจาเดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2559
สมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จา่ ย
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน
รายได้ ค่าบารุ งกลุม่ ฯปี 2559
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุม่ ฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื่น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จา่ ยงานกิจกรรมกลุม่
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 ธันวาคม 2559

มติทป่ี ระชุม
3.2

21,600.00

59,500.00
81,100.00
17,000.00
5,415.00
2,055.95
768.75
181.00
101,134.43
(126,555.13)
(45,455.13)

หน่ วย:บาท
1มกราคม-30 พฤศจิกายน 2559
354,900.00
327,000.00
50,000.00
79,500.00
811,400.00
179,000.00
286,033.00
47,695.77
21,889.21
11,942.43
13,618.70
469,138.02
(1,029,317.13)
(217,917.13)
(217,917.13)

รับทราบ

การจัดการประชุมสามัญประจาปี สมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทย
3.2.1 สถานที่ เวลา 13.00 น.เป็ นต้นไป (Coffee break, Dinner) ราคาต่อ1ท่าน
1) ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
วันที่ : 28 มีนาคม 2560
Coffee break : 250 บาท
Cocktail : 500-650 บาท
2) โรงแรมวินเซอร์
วันที่ : 28-31 มีนาคม 2560

ราคา : 1,200 บาท
3) โรงแรมสุโกศล
วันที่ : 28-31 มีนาคม 2560
ราคา : 1,500 บาท
LCD Projector : 7,000 บาท
4) Eastin sathorn
วันที่ : 28 มีนาคม 2560
Coffee break : 750 บาท
Cocktail : 1,200 บาท
3.2.2 Speaker
3.2.3 อื่นๆ
มติทป่ี ระชุม เลื อ กศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ ส ิ ร ิกิ ติ ์ วั น ที่ 28 มีน าคม 2560 ให้ ส อบถาม
รายละเอียดและเพิม่ เมนูอาหาร โดยทาการจองผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่ งสาอาง
3.3 ร่างประกาศเรื่องจดแจ้งพวกสีสนั (make up) ขายเดี่ยวจะแยกเลขที่จดแจ้ง แต่ ละสี และ
ไม่ใช้ may contain
มติทป่ี ระชุม

ยังไม่ได้เป็ นประกาศ จะมีการหารือต่อไปภายหลัง

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 อัพเดต ACA conference โดยคุณวิ มลศิ ริ
คุณวิมลศิร ิ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าอยู่ในขัน้ ตอน Draft Agenda และเชิญ Speaker ซึ่งขณะนี้
กาลังรอ Logo ของบริษัทที่ตอบรับเป็ น Sponsor ส่ง Logo กลับมายังสมาคมฯเพื่อทาการใส่ใน
Brochure และทาโปรโมทงาน โดยมีบริษทั ทีต่ อบรับเป็ น sponsor ดังต่อไปนี้
Gold Sponsor 6 บริษทั คือ
1.Shiseido Asia Pacific Pte., Ltd.,
2.Kao Commercial (Thailand) Company Limited
3.L’Oreal (Thailand) Limited
4.Unilever Thai Trading Limited
5.Conimex
6.Giffarine Skyline Laboratory and Health Care Co.,Ltd.
Silver Sponsor 2 บริษทั คือ
1.Pola Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.
2.Miracle Health Care Co.,Ltd

มติทป่ี ระชุม

รับทราบ

4.2 Sponsor วารสารเครื่องสาอาง โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าขณะนี้ได้มกี ารทารายชื่อของสมาชิก แยกเป็ นประเภทธุรกิจ
ไว้Distributor - raw material, Laboratory, Marketer, ODM, Ownbrand, Supplier – Equipment,
SME Bank, Logistic Provider ไว้เพื่อทีจ่ ะได้ทาการขอ sponsor ในการจัดทาวารสารเครื่องสาอาง โดย
ทางคณะทางานได้มกี ารจัดทา presentation สมาคมฯเรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือจากกรรมการ
ในการช่วยประชาสัมพันธ์และติดต่อ sponsor
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการประชุมม.44 โดยคุณสายใจ
คุ ณ สายใจได้ร ายงานให้ท่ีประชุ ม ทราบว่ า สืบเนื่ อ งจากการประชุ ม ร่ว มในเรื่อ งการแก้ไ ข
ข้อขัดข้องในกระบวนการพิจารณาอนุ ญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพในวันที่ 8 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ทางสภาอุตสาหกรรม กลุ่มเครือ่ งสาอางได้เรียนนาเสนอท่านรองวิษณุและคณะผูร้ ่วมประชุมเกี่ยวกั บกับ
จุดยืนของกลุ่มเครื่องสาอางไว้ว่า “ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง ไม่มคี วามจาเป็ นต้องแก้ไขข้อขัดข้องใน
การกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก:
1) เครื่องสาอางนัน้ ไม่จดั เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องมีการได้รบั อนุ ญาต หากแต่เพียงต้องจดแจ้ง
รายละเอียดของเครือ่ งสาอางต่อผูร้ บั จดแจ้ง (ในทีน่ ้ีคอื สานักงานคณะกรรมอาหารและยา) ตามระบุไว้ใน
พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสาอาง พ.ศ. 2558 ทัง้ นี้เนื่องจากเครื่องสาอางเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เช่น ยา เครือ่ งมือแพทย์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
2) หลักเกณฑ์รวมถึงการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นกองเครื่องสาอางมีความรวดเร็วอยู่แล้ว
โดยระยะเวลาในการพิจารณาอยู่ท่ี 0 วัน (ในกรณีอนุ มตั อิ ตั โนมัต)ิ หรือมากที่สุด 3 วันเท่านัน้ ดังนัน้
ปั ญหาเรื่องความล่าช้าซึง่ เป็ นหนึ่งในประเด็นหลักของร่างคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจงึ
ไม่ใช่ปัญหาของทางผูป้ ระกอบการเครือ่ งสาอางในปั จจุบนั
3) การพิจารณาอนุญาตเกีย่ วกับเครือ่ งสาอางนัน้ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการ
พิจารณาน้อยมาก ทัง้ นี้เนื่องจากเครื่องสาอางมีหลักเกณฑ์ในการใช้สารในเครื่องสาอางอย่างชัดเจน ว่า
จะต้อ งใช้ส ารใดได้บ้าง ในปริมาณที่เท่าไหร่ อ้างอิงจากการศึกษาวิจยั ตามหลักเกณฑ์ส ากลในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน อียู และหลักสากลอื่นๆ ดังนัน้ ปั ญหาเรื่องการขาดแคลนผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาจึง
ไม่ใช่ปัญหาหลักของทางกลุ่มอีกเช่นกัน
อย่างไรก็ดใี นวันดังกล่าวทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและนิตกิ ร เสนอให้ยงั คง
เครื่องสาอางไว้ในร่างดังกล่าวก่อน เพื่อการบริหารจัดการที่คลอบคลุมรวมทัง้ ป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต (เนื่อ งจากทุก กลุ่ มประเภทผลิต ภัณฑ์ท่อี ยู่ภายใต้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมอยู่ใ นร่างดังกล่าวทัง้ หมด) แต่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คามันว่
่ า
กิจการใดทีท่ างกลุ่มไม่เคยต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ ก็จะไม่ต้องเสียเงินตามร่างนี้อย่างแน่ นอน นอกจากนี้ทาง

กลุ่มอาจยังใช้ความในข้อ 4 (3) เพื่อยกเว้นค่าใช้จ่ายได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ดกี ารดังกล่าว
จะต้องไปทางานกันในชัน้ คณะอนุกรรมการ”
จากใจความสาคัญข้างต้นรวมถึงเจตนารมณ์ของคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี
77/2559 ที่ประกาศลงราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ระบุความในวรรคแรกไว้ว่า
คาสังนี
่ ้ มีจุดประสงค์เพื่ อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศและเพิ่ มศักยภาพในการ
แข่ งขันทางธุรกิ จของผลิ ตภัณฑ์สุขภาพทัง้ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยนและระดับการค้ าโลก โดย
มุ่งเน้ นการสร้างนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์สุขภาพผ่านกระบวนการวิ จยั และพัฒนาในประเทศอย่าง
ยังยื
่ น ดังนัน้ ทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย จึงมีความเห็นในภาพใหญ่ต่อร่างบัญชีค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการพิจารณาอนุ ญาตเครื่อ งส าอาง ว่าไม่จาเป็ นต้อ งมีข้นึ เป็ นเฉพาะสาหรับผลิต ภัณฑ์กลุ่ ม
เครือ่ งสาอางด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1) เครื่อ งส าอางมีค วามแตกต่ า งจากผลิต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ ม ยา เครื่อ งมือ แพทย์ กล่ า วคือ
เครื่องสาอางเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามเสี่ยงต่ า (ใช้ภายนอก เพื่อความสะอาดและสวยงาม) มีวงจร
ชีว ิตที่สนั ้ และมีก ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วตามแฟชัน่ และฤดูกาล การมีมาตรการ
อนุ ญาตใหม่ตามเอกสารแนบจึงไม่เป็ นการส่งเสริมการขับเคลื่อนและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางและความงาม แต่จะเป็ นการสร้างอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ซึง่ ขัดแย้งกับนโยบายของภาครัฐบาลรวมถึง
เจตนารมณ์ของคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 77/2559
2) กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครือ่ งสาอางส่วนใหญ่ตามเอกสารแนบ เป็ นเรื่องใหม่ทย่ี งั ไม่
เคยมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิมาก่อน จึงอยากให้ทางกองฯ ร่างหลักเกณฑ์ พร้อมระบุจานวน สาขา
ผู้เชี่ยวชาญ แหล่งตรวจ ที่จะมาดูแลในเรื่องดังกล่าวแล้วนาเสนอในชัน้ คณะอนุ กรรมการเพื่อให้มกี าร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการ ราคาหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข รวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็จ
ว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์และตัวบทของคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 77/2559 หรือไม่
3) เกณฑ์ดงั กล่าวไม่ควรนามาใช้กบั กลุ่มสมุน ไพรใหม่ท่นี ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ มที่นายกรัฐมนตรีส่ ง เสริมให้เ ป็ นนวัต กรรมสาคัญ ของประเทศ และนอกจากนี้ ก็ม ี
พระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติควบคุมอยู่แล้ว และกรณีการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางไปขาย
ต่างประเทศ
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ และทาหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
5.2 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาอาง โดยคุณศิ วาพร
คุณศิวาพรได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้ทราบว่า
1) เรื่องการทบทวนการกากับดูแลผ้าอนามัยแบบสอดที่ประชุมมีมติให้ยงั คงผ้าอนามัยแบบสอด
เป็ นเครื่องสาอางไว้เช่นเดิม โดยอาศัยอานาจพรบ.เครื่องสาอางมาตรา 4 วงเล็บ 3 โดยจะมีการออก
กฎกระทรวงเพื่อประกาศให้ผา้ อนามัยแบบสอดยังคงจัดอยูใ่ นเครือ่ งสาอาง
2) เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อ นไขในการรับแจ้งและการรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางทีเ่ กิดขึน้ กับผูบ้ ริโภค

ที่ประชุมเสนอให้มกี ารไปศึกษาเพิม่ เติม เนื่องจากคาจากัดความในหลายๆเรื่องยังคงไม่ชดั เจน เช่น
อุบตั ิการณ์สูงหมายถึงอะไร หรือ ผู้ใดที่เหมาะสมจะเป็ นผู้รายงานอาการไม่พงึ ประสงค์เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อนในระบบ ทัง้ นี้ยงั เสนอให้มกี ารทาคู่มอื หรือระบบอิเลคทรอนิกส์ทส่ี ามารถรองรับการรายงาน
ดังกล่ า วอีก ด้ว ย ทางกลุ่ มเลขาได้ขอความช่ว ยเหลือ จากทางสมาคมให้ช่ ว ยศึกษาในเรื่อ งดังกล่ า ว
เพิม่ เติม แล้วนาเสนอในการประชุมครัง้ ถัดไป
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
5.3 สรุปประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การดาเนิ นงานพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนิ นงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2561 โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมได้ทราบว่า เป็ นการประชุมเพื่อรณรงค์ให้คนไม่ทานยาปฏิชวี นะ
เกินความจาเป็ น ลดโรคที่ไม่ติดต่อ ยกตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคความดั นโลหิต รณรงค์ให้ทาน
อาหารทีป่ ลอดภัย ไม่ใส่ยาฆ่าแมลงในผลไม้ เพื่อป้ องกันสุขภาพของประชาชน
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้ อง Broadroom3 สภา
อุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์
เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

