
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
“สร้างมูลค่าเพิ่ม Supply Chain กลุ่มธุรกิจเครื่องสําอาง” 

ระหว่างวันท่ี 9-10 กันยายน 2559  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย มีมูลค่าการค้าที่เพ่ิมขึ้น 
 1.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองสําอางและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ความงาม  
                และเคร่ืองสําอาง เพ่ือให้เกิด Value Chain ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มธุรกิจเคร่ืองสําอางและ   
                ที่เก่ียวเน่ืองเจริญเติบโต  

2. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเปา้หมาย  : กลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางและผลิตภัณฑ์ความงามที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็น 
 2.1 ผู้ค้ารายใหญ่ (Trader)   3  ราย 
 2.2 ผู้ผลิตขนาดกลาง (OEM)  27 ราย 
 2.3 ผู้ผลิตรายย่อย    70 ราย 
 

3. ร่างกําหนดการ 

 วัน/เวลา หัวข้อ วิทยากร/การดําเนนิการ 
9 กันยายน 2559 

10.00-12.00 น. 
- การศึกษาดูงานเย่ียมชมบริษัท 
- รับฟังบรรยายหัวข้อ “การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  และนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง”  
  หรือหัวข้อทีบ่ริษัทต้องการนําเสนอ 

บจ. ซีซแีอล ลาเบิล (ไทย) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

14.00-17.00 น. - การศึกษาดูงานเย่ียมชมบริษัท 
- รับฟังบรรยายหัวข้อ “ความสําคัญของบรรจุ  
  ภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เครื่องสําอาง”  
  หรือหัวข้อทีบ่ริษัทต้องการนําเสนอ 

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล จังหวัดชลบุรี 
 

10 กันยายน 2559 
10.00-15.00 น. 

- การศึกษาดูงานเย่ียมชมบริษัท 
- รับฟังบรรยายหัวข้อ “การเลือกใช้สารต้ังต้น 
  วัตถุดิบสําหรับผลิตเคร่ืองสําอางที่ไม่มีสาร 
  ตกค้าง” 
- Business Matching ระหว่างผู้ค้ากับผู้ผลติ 

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 
จังหวัดระยอง 
 

หมายเหตุ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังน้ี 
            1. มีรถบัสรับ-ส่ง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงสถานที่ดูงาน  
 2. มีที่พัก ณ โรงแรม The Green Park Resort พัทยาเหนือ 
 3. อาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. รูปแบบกิจกรรม 
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ การศึกษาดูงานและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าเพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจ 
(Business Matching) กรอบเน้ือหาสําคัญจะเน้น  
  - การสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเคร่ืองสําอาง และการผลิตสร้างต้ังต้นในธุรกิจเคร่ืองสําอาง 
  - การจัดเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
  - การสร้างเครอืข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
5. ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั : ผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองสําอางรายย่อยมีโอกาสได้เจรจาธุรกิจกับผู้ค้า (Trader) 
จะทําให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ความงามที่
เข้มแข็ง ประหยัดต้นทุน และผลักดันให้มูลคา่การส่งออกในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยเพ่ิมขึ้น 



กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“สร้างมูลค่าเพ่ิม Supply Chain กลุ่มธุรกิจเครื่องสาํอาง” 

กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ 

วันที่ 9-10 กันยายน ๒๕๕9  
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  

 
 

วัน/เวลา หัวข้อกิจกรรม/สัมมนา วิทยากร/การดําเนนิการ 
วันที่ 9 กนัยายน 2559   
06.30 - 07.00 น. 
07.00 - 09.45 น. 
10.00 - 12.00 น. 
 
 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 17.00 น. 
 
 
17.00-19.00 น. 
19.00-22.00 น. 

ลงทะเบียน 
เดินทางไปศึกษาดูงาน  
รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง” และดูงาน
กระบวนการผลิต Label และ Packaging เคร่ืองสําอาง
รับประทานอาหารกลางวัน 
เดินทางไปศึกษาดูงาน 
 
รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ความสําคัญของบรรจุ
ภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เครื่องสําอาง” 
และดูงานกระบวนการผลติเคร่ืองสําอาง 
เดินทางเข้าที่พัก 
สรุปผลการศึกษาดูงานและการสร้างเครือข่าย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
บจ.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้แทน บจ.ซซีแีอล ลาเบิล (ไทย)  
 
 
 
บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล  
เอนเตอร์ไพรส์ จังหวัดชลบุรี 
ผู้แทน บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล 
เอนเตอร์ไพรส์ 
 
โรงแรม Green Park Resort จังหวัดชลบุรี 
- เจ้าหน้าที่ พธ. 
- ผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

วันที่ 10 กันยายน 2559 
07.30 - 08.00 น. 
08.00 – 09.45 น. 
 
10.00 – 12.00 น. 
 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 
 
15.00 - 19.00 น. 

ลงทะเบียน 
เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสารต้ังต้น
วัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองสําอาง  
รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การเลือกใช้สารต้ังต้น
วัตถุดิบสําหรับผลิตสําอางที่ไม่มีสารตกค้าง”
รับประทานอาหารกลางวัน 
ดูงานกระบวนการผลิตสารต้ังต้นเคร่ืองสําอาง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจับคู่เจรจา
การค้าเพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจ  
เดินทางกลับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

โรงแรม Green Park Resort
บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล จังหวัดระยอง 
 
ผู้แทน บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 
 
 
ผู้แทน บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 
ผู้ค้ารายใหญ ่(Trader) ผู้ผลิตขนาดกลาง 
(OEM) และผูผ้ลิตรายย่อย 

 
*** หมายเหต:ุ  กําหนดการและเวลา อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

-ร่าง-
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 



                                                                      
 
                                                   

ใบสมัครเข้ารว่มโครงการสมัมนาเชงิปฏิบัติการ 
“สรา้งมูลค่าเพิ่ม Supply Chain กลุ่มธุรกิจเครื่องสาํอาง” 

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559  
 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

********************************** 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................. นามสกุล .......................................................................... 

เลขบัตรประชาชน ................................................................ วันเดือนปีเกิด ................................................................. 

ช่ือธุรกิจ/บริษัท ..................................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................... 

ช่ือผลิตภัณฑ์/บริการ ..................................................................................................................................................... 

ประเภทธุรกิจ     การผลติ            บริการ                ค้าสง่ - ค้าปลีก  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

รูปแบบธุรกิจ  เจ้าของคนเดียว   ห้างหุ้นส่วนจํากัด    บริษัทจํากัด     อ่ืนๆ โปรดระบุ .................. 

ตําแหน่งผู้สมัครในธุรกิจ  เจ้าของกิจการ  กรรมการบริหาร ผู้จดัการ   อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................... 

ระดับการศึกษา  มัธยมปลาย/ปวช./อนุปริญญา      ปริญญาตรี     ปริญญาโทหรือสูงกว่า  

จํานวนพนักงานในองค์กร   น้อยกว่า 5 คน   6 - 10 คน      11 - 20 คน   มากกว่า 20 คน 

รายได้ต่อปี      น้อยกว่า 1,000,000 บาท  1,000,0001- 5,000,000 บาท  5,000,001-10,000,000 บาท  

                   มากว่า 10,000,000 บาทข้ึนไป 

ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ..................................... การส่งงบการเงินล่าสุดปีงบประมาณ ........................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................................................. 

ที่ต้ังสถานประกอบการ.................................................................................................................................................. 

เบอร์โทร/มือถือ ........................................................... E-mail ................................................................................... 

Facebook .................................ID Line..................................... Website ................................................................ 

เคยเข้ารับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     ไม่เคย   เคย(โปรดระบุกิจกรรม) ....................................               

สมาชิก Biz Club         ไม่เป็น         เป็น (โปรดระบุจังหวัด) ....................................................................... 

 
ลงช่ือ…………………………………………………….. 
ตําแหน่ง………………………………………………... 
วันที่ ................./...................../.................... 

 

ส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 02 5475971 หรืออีเมล์ training@dbd.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
หรือ สมัครคลิกลิงค์ https://goo.gl/forms/ExPBft4GKVvcSjG02 
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