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โครงการเช่ือมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องส าอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2562 
Cosmetics Innovation and Business Link (CIB2019) 

 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ร่วมกับ คลัสเตอร์เครื่องส าอางไทย และหอการค้า

ฝรั่งเศส-ไทย จัดท าโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเคร่ืองส าอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2562 หรือ CIB 2019 ในการน า
ผู้ประกอบการไทย ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมวัตถุดิบต้นน  า หรือสารสกัดจากธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  รวมทั ง
หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ไปออกแสดง
ในงาน COSMETIC-360 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันท่ี 16-17 ตุลาคม 2562  

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ได้รับการมอบหมายให้ด าเนินโครงการ ตั งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการ การคัดเลือก
ผู้ประกอบการ การประชุมเตรียมความพร้อม และการน าคณะไปร่วมงาน พร้อมจัดกิจกรรมเช่ือมโยงทางธุรกิจ อาทิ การศึกษาดูงาน
และการจัดนัดพบทางธุรกิจ  
 
รายละเอียดการรับสมัคร 
 
คุณสมบัติของวิสาหกจิที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สัญชาตไิทย 
2. จดทะเบียนนติิบุคคลถูกต้องตามกฎหมายกับกรมธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถานะนติิบุคคลยังด าเนินกิจการอยู ่
3. เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัตถุดิบต้นน  า หรือสารสกัดจากธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง วิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง 
 

การรับสมัคร 
วิสาหกิจที่ประสงค์จะสมคัรเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่ หอการค้าฝร่ังเศส-ไทย  
ทางอีเมล services@francothaicc.com หรือ โทรสาร 02 650 9739 ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดชัดเจน พร้อมลงนามโดยผูม้ีอ านาจและประทับตราบริษัท 
2. ส าเนาใบจดทะเบียนนติิบุคคล  
3. ส าเนาบตัรประชาชน ผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคล  
4. เอกสารประกอบอ่ืนๆ เช่น ใบรับรอง ISO, GMP, FDA ฯลฯ  

 
การจัดประชุมคัดเลือกวสิาหกิจ (เฉพาะบริษัทท่ีผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วเท่านั น) 
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ต้ังเต่เวลา 13.30 น.  ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ชั น 9 อาคาร SPE Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (BTS สนามเป้า)  
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หลักเกณฑก์ารคัดเลือก 
1. เกณฑ์ความน่าสนใจของนวัตกรรม 
2. เกณฑด์้านคุณภาพวัตถุดิบและการควบคุมคณุภาพ 
3. เกณฑด์้านความสามารถและความน่าเชื่อถือของวิสาหกิจ 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. ดร. ศิรศักดิ์ เทพาค า  รองผู้อ านวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศลช. 
2. ดร. ภก. วีรวัฒน์ ตรีณะชัยดีกลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช   ผู้อ านวยการ สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4. นางสุกัญญา เอื อชูชัย   ผู้อ านวยการบริหาร หอการค้าฝรัง่เศส-ไทย  
 

การประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก และการแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการ 
1. แจ้งผลทางอีเมล ถึงทุกบริษัทท่ีเข้าร่วมการคดัเลือก 
2. ประกาศผลทางเว็ปไซต์ของ ศลช. www.tcels.or.th ภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562  
3. บริษัทท่ีผ่านการเข้าร่วม ต้องส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกลับคืนมาทางอีเมล services@francothaicc.com หรือ 

โทรสาร 02 650 9739 พร้อมเงินมัดจ า 10,000 บาท ภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 พ้นจากวันนี ไป จะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ  (รายละเอียดเพิ่มเตมิ จะประกาศให้ทราบในแบบตอบรับการเข้าร่วม) 

 
การสนับสนุนจากศลช. และการยินยอมเข้าร่วมโครงการ 
วิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการ ทั งสิ น 6 ราย จะได้รับการสนับสนุนจาก ศลช. ดังนี   

1. เข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมในการออกแสดงงานยังต่างประเทศ รวมทั งสิ น 2 ครั ง (เดือนสิงหาคม – 1 ครั ง และ
เดือนกันยายน – 1 ครั ง โดยจะก าหนดวันเวลาที่แน่นอน ในภายหลงั)  

2. เข้าร่วมออกแสดงงาน Cosmetic360 ในวันท่ี 16-17 ตุลาคม ณ กรุงปารีส โดยเป็นคูหาร่วมกับบริษทัอ่ืน 
3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ rollup banner (80*200 ซม.) และรายละเอียดบริษัทย่อๆ ตีพมิพ์ลงใน booklet  
4. เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาดูงาน และการนดัพบทางธุรกิจในระหว่างงาน  
5. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้า Cosmetic360 จ านวน 80,000 บาทต่อบริษัท (ค่าใช้จ่าย

ส่วนเกิน ทางบริษัทจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  
6. เข้าร่วมการประชุมประเมินผล ภายหลังงาน 1 ครั ง ในเดือนพฤศจิกายน 2562  

 

หมายเหตุ 

 ทางผู้จัดงานสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสดุของผู้ร่วมโครงการ โดย
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้  

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นท่ีสุด 
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เกี่ยวกับงาน cosmetic 360 
https://www.cosmetic-360.com/en/  
 
งานแสดงสินค้านานาชาติ COSMETIC 360 จัดขึ นโดย Cosmetic Valley หนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  
งาน COSMETIC 360 เป็นงานท่ีจัดขึ นด้วยแนวคิด “Bringing together global trends and solutions” ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมน  าหอมและเครื่องส าอาง ครอบคลุม วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  
โดยครั งต่อไป จะจัดขึ นในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ Carrousel du Louvre, Paris 

 

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ได้แก่  
- Open Innovation program เปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางขนาดย่อม 

ได้เสนอโครงการนวัตกรรมของตนต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการน  าหอม

และเครื่องส าอาง ตั งแต่ปี ค.ศ. 2015 900 โครงการจาก 35 ประเทศได้

เสนอเข้าร่วม และมีการจดันัดพบทางธุรกิจมากกว่า 500 นัด    

- Cosmetic 360 Awards รางวัลนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 6 รางวัลไดแ้ก่ 

1) Formulation, OEM & Laboratory equipment 2) Packaging & Manufacturing equipment 3) Raw Materials 4) 

Retail & Brands 5) Support functions for cosmetic industry 6) Testing & Analysis 

- Gala Evening at Lido Paris  จัดขึ นในคืนวันท่ี 16 ตุลาคม ตั งแต่เวลา 18.00 น. บัตรราคา 185 € (ไม่รวม VAT20%) 
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ใบสมัคร 

โครงการเช่ือมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องส าอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2562 
Cosmetics Innovation and Business Link (CIB2019) 

 

โปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ กลับมาที่หอการคา้ฝรั่งเศส-ไทย ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  
ทางอีเมล services@francothaicc.com หรือ โทรสาร 02 650 9739 ติดต่อคุณบณัฑิตา โทร 02 650 9613-4 ต่อ 170  
 
ข้อมูลวสิาหกิจ 
ช่ือวิสาหกิจ ............................................................................................................................................................... 
ประเภทธุรกิจ ............................................................................................................................................................ 
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท ์............................................................................. โทรสาร ........................................................................ 
Website.................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล................................................................................................................................................. 
 
ข้อมูลผู้ติดต่อ 
ช่ือ........................................................................................... นามสกุล.................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................ ext...................... โทรศัพท์มือถือ................................................ 
E-mail....................................................................................................................................................................... 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ช่ือผลิตภณัฑ์ (ภาษาไทย)......................................................................................................................................... 
ช่ือผลิตภณัฑ์ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................... 
ช่ือวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี)................................................................................................................................. 
INCI name ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเภทผลติภณัฑ์..................................................................................................................................................... 
คุณสมบัติเด่นของผลติภณัฑ์ ..................................................................................................................................... 
 
เทคโนโลยี/มาตรฐานการผลิต  
กระบวนการผลติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  
 GMP       ISO        FDA (for cosmetics)   อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................   
 ผลิตภัณฑ์ไดร้ับการจดสิทธิบัตร หรือมีการจดตราสัญลักษณ์ (trademark) 
............................................................................................................................................................................... 
กรุณาแนบส าเนาเอกสารประกอบ  
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การรับรองผลิตภัณฑ์/ รางวัลที่ได้รับ 
ประกาศนียบตัรรับรองผลิตภัณฑ/์รางวัลที่ไดร้ับ :                   มี                ไม่มี      (หากมี โปรดระบ)ุ 

1) ช่ือและสาขาของประกาศนียบตัร/รางวัลที่ได้รับ  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานผู้มอบประกาศนียบตัร/รางวัล 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ช่ือและสาขาของประกาศนียบตัร/รางวัลที่ได้รับ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานผู้มอบประกาศนียบตัร/รางวัล 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ช่ือและสาขาของประกาศนยีบตัร/รางวัลที่ได้รับ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานผู้มอบประกาศนียบตัร/รางวัล 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การส่งออกไปต่างประเทศ  

เคยส่งออกไปต่างประเทศหรือไม่                   เคย             ไม่เคย         (หากเคย โปรดระบ)ุ 

1) ประเทศ……………………………                            2) ประเทศ…………………………… 

3) ประเทศ……………………………..                           4) ประเทศ…………………………….. 

5) ประเทศ…………………………… 

คุณสมบัต/ิข้อดีอื่นๆที่ต้องการจะน าเสนอ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

แรงจูงใจ/เหตผุลทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................................... 
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ความคาดหวังที่จะไดร้ับจากโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
พร้อมใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าขอแนบเอกสาร 
 
  ส าเนาใบจดทะเบียนบริษัท  
  ส าเนาบัตรประชาชน ผูม้ีอ านาจลงนามนิติบคุคล  
  ส าเนาใบรับรองมาตรฐานการผลิต  
  อื่นๆ  ................................................................................................................................................................  
 
 
 ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้อความขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
วันท่ี ............................................................. 
 
 
 
(ลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท)   
ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ กลับมาที่หอการคา้ฝรั่งเศส-ไทย ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  
ทางอีเมล services@francothaicc.com หรือ โทรสาร 02 650 9739 ติดต่อคุณบณัฑิตา โทร 02 650 9613-4 ต่อ 170  
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจ 

โครงการเช่ือมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องส าอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2562 

Cosmetics Innovation and Business Link (CIB2019) 
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 
1. เ กณฑ์ ความน่ าสน ใจของ
นวัตกรรม 
(40 คะแนน) 

1.1 นวัตกรรมที่น้าเสนอ (วัตถุดิบต้นน ้า หรือ สารสกัดจาก
ธรรมชาติ) มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด 

 

1.2 มีการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาใช้ในการ
ผลิต 

 

1.3 มีผลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย  

1.4 มีขั นตอนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ชัดเจนและ
น่าเชื่อถือ  

 

2. เกณฑ์ด้านคุณภาพวัตถุดิบ
และการควบคุมคุณภาพ  
(40 คะแนน) 
 

2.1 ใช้วัตถุดิบของไทยเป็นหลัก  

2.2 มีการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้  

2.3 มีแหล่งวัตถุดิบหรือมีการเตรียมการจัดหาวัตถุดิบที่ช่วยให้
สามารถด้าเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

 

2.4 กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน (ISO, GMP, FDA)  

2.5 มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC)  

3.เกณฑ์ด้านความสามารถและ
ความน่าเชื่อถือของวิสาหกิจ  
(20 คะแนน) 

3.1 มีผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑ์และสายการผลิตของ
บริษัทเป็นอย่างดี 

 

3.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์/ผลการตรวจวิเคราะห์จาก
หน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือ 

 

3.3 เคยได้รับรางวัลนวัตกรรม หรือรางวัลอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  
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