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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครัง้ท่ี 6/2563 

วนัพฤหสับดี ท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต ์ห้อง Steward Box ชัน้ 3 
 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณศราวุฒ ิ รชันกลู บจก.เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์   นายกสมาคม (ประธานทีป่ระชุม) 

2. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ประธานกลุ่มการคา้ 

3. คุณบญัชร ี มณีดษิฐ ์ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ 

4. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

5. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม   ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธกิาร 

6. คุณสรุนาท สมก าเนิด บจก. โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธแ์ละนายทะเบยีน 

7. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบรูณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

8. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

9. คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  กรรมการ 

10. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก. อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ีกรรมการ 

11. คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์    กรรมการ (แทน) 
 

ท่ีปรกึษาและสมาชิกผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ ------  ทีป่รกึษา 

2. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอรเ์คม  ทีป่รกึษา 

3. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

4. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 

5. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก. เอส.เอน็.อาร.์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์   ทีป่รกึษา 

6. คุณเรอืงศกัดิ ์  แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

7. คุณพชิยั เพิม่ทรพัยห์ริญั บจก. ย.ูอาร.์เคมคีอล จ ากดั  สมาชกิสามญั 

8. คุณกมลวรรณ์ ธรรมมะ บจก. อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ีสมาชกิสามญั 

9. คุณสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์  สมาชกิสามญั 
 

กรรมการและท่ีปรกึษาลาประชุม 

1. คุณเพชรรตัน์   เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค           ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและ ความปลอดภยัและชวีอนามยั 
2. คุณจนิณรงค ์   อศัวเรอืงชยั บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม 

3. คุณภาณวทิย ์  ลิม่ศลิา บจก. โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร  

4. คุณเพญ็นภา  โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์)  กรรมการ  

5. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ ์ บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 
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6. คุณปราณี  เรอืงเกรยีงสนิ บจก. ซนัโกเ้คมคิอลส ์  กรรมการ  

7. คุณพศิษิฐ ์  บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ  

8. คุณภาณี   กลัยาณคุปต ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

9. คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

10. คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

11. คุณยง พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

12. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------  ทีป่รกึษา 

13. คุณปรชียั กูเ้กยีรตนินัท ์ ------  ทีป่รกึษา 

เร่ิมประชุม 13.45 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  5/2563 เมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 แกไ้ขหน้าที ่2 วาระ 2.1 เพิม่เรือ่งการเชญิคุณปรชียั กูเ้กยีรตนินัท ์มาเป็นทีป่รกึษาสมาคมฯ 
 แกไ้ขหน้าที ่3 วาระ 2.3 จากพธิหีญงิ เป็น พธิกีรหญงิ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2         เรือ่งสืบเน่ือง และ แจ้งเพื่อทราบ 

 2.1 การเกบ็ค่าบ ารงุสมาคมฯ ปี 2563 และสมาชิกท่ีคงค้างค่าบ ารงุสมาคมฯ         (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 คุณพริยิะ รายงานการเกบ็ค่าบ ารุงสมาคมฯ ณ 31 ตุลาาคม มจี านวนเงนิโอนเขา้ 2 รายการทีม่รีายการเงนิโอน
เขา้บญัช ีแต่ยงัไม่ไดร้บัหลกัฐานการโอนเงนิ และสมาชกิค้างช าระจ านวน 10 ราย โดยมกีารส่งจดหมายแจ้งเตือนการช าระแล้ว 
โดยในปี 2563 มยีอดรายรบัจากสมาชกิสามญั 209,992 บาท และสมาชกิวสิามญั 191,000 บาท รวม 400,992 บาท 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
 
 2.2 รายงานความคบืหน้าการจดัท า  Newsletter และ Website ของสมาคม          (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
       คุณปภิชชั น าเสนอ Layout การจดัท า Newsletter ของสมาคมฯ โดยวางรูปแบบแผ่นพบัขนาด A4 จ านวน 4 
หน้า โดยก าหนดหวัขอ้และจ านวนค าในแต่ละหน้าเพื่อความเหมาะสม โดยมเีน้ือหาเป็นภาษาองักฤษ และอนุมตัเิน้ือหาโดยนายก
สมาคม ในส่วน Website ของสมาคม มกีารอพัเดทรูปงานเลีย้งฉลอง 20 ปี TPMA ในหน้าหลกัและลงวดีโีอทีน่ าเสนอในงานเลีย้ง 
โดยตดัสว่นทีเ่ป็นลขิสทิธิอ์อก 
    คุณสชุาต ิแนะน าเพิม่เตมิว่าสามารถใส่เน้ือหาทัว่ไป เช่น เรื่องความรูเ้กีย่วกบัภาษ ีหรอืกฏหมายเพื่อใหผู้อ้่าน
ทัว่ไปไดร้บัเป็นความรู ้และถงึน าเสนอเรื่องการจดังานลง Website ของทางสมาคม 
 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 2.3 รายงานการจดังานฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตัง้สมาคมผู้ผลิตสีไทยเมื่อวนัท่ี วนัพฤหัสบดีท่ี 15 
ตลุาคม 2563 
  คุณสรนิทพิย ์สรุปจ านวนผูร้่วมงาน มผีูเ้ขา้ร่วมงานทัง้สิน้ 61 คน จาก 35 บรษิทัและจากสภาหอการคา้ไทย ซึง่
มผีูล้งทะเบยีนเขา้ร่วมงานทัง้สิน้ 132 คน จาก 61 บรษิทัและจากสภาหอการคา้ไทย โดยคุณศราวุฒ ินายกสมาคมไดม้เีชญิผูร้่วม
จดังานเลีย้งขอบคุณในวนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 ในเวลา 17.00 น. ณ หอ้งอาหาร Manduka ราชกรฑีาสโมสร 
  คุณพริยิะชีแ้จงรายละเอยีดค่าใชจ้่ายในการจดังาน มยีอดสนันสนุน (รายรบั) จากสมาชกิทัง้สิน้ 29 บรษิทั เป็น
เงนิจ านวน 329,970 บาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน (รายจ่าย) ทัง้สิน้รวม 362,111.53 บาท ซึ่งรายจ่ายมีจ านวนมากกว่า
รายรบัเป็นเงนิ 32,142.53 บาท   

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 2.4 ประชาสมัพนัธเ์รือ่ง TCC Connect สภาหอการค้าไทย 
  คุณศราวุฒปิระชาสมัพนัธ์การลงทะเบยีนใช้งาน Application TCC Connect สภาหอการคา้ไทย หากบรษิัทที่
เป็นสมาชกิสภาหอการคา้ไทยอยู่แลว้ สามารถเขา้ใชง้านและรบัสทิธปิระโยชน์ได ้ไดแ้ก่ การสรา้งเครอืขา่ยธุรกจิกว่า 1 แสนราย, มี
การอบรมฟร,ี สทิธปิระโยชน์ในการสมคัรสมาชกิ APEC Card, การจบัคู่ธุรกจิ และรบัส่วนลดพเิศษกว่า 20% ในรา้นอาหารและ
การเดนิทาง 
  คุณเรอืงศกัดิ ์เสรมิเพิม่เติมว่า Application TCC Connect เป็นเรื่องใหม่ เริม่ขึน้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจาก
ทางสภาหอการค้าไทย และคุณสุชาติเสรมิว่าในการสมคัรบตัร APEC Card นัน้ สามารถขอจดหมายให้ทางสมาคมผู้ผลติสไีทย
รบัรองเน่ืองจากสมาคมผูผ้ลติสไีทย เป็นสมาชกิสภาหอการคา้ไทย             

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 2.5 หวัข้อสมัภาษณ์นายกสมาคมผูผ้ลิตสีไทยจากนิตยสาร Coating World 
  คุณศราวุฒแิจง้ในทีป่ระชุมว่าทางนิตยสารออนไลน์ Coating World ตดิต่อมาขอสมัภาษณ์ในฐานะนายกสมาคม
ผูผ้ลติสไีทย ซึง่ไดร้บัค าถามแลว้ หากมขีอ้มลูทีต่อ้งการใหท้างคณะกรรมการช่วยเหลอืจะแจง้ใหท้ราบ 
  คุณบญัชร ีเสรมิเพิม่เตมิว่าเป็นนิตยสารทีเ่ขา้ไปโหลดอ่านได้ทางออนไลน์ ซึ่งมหีวัขอ้ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ที่
เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสแีละเศรษฐกจิจากทัว่โลก 
  คุณสุชาต ิแนะน าว่าหากไม่ใช่ขอ้มูลเชงิลกึกส็ามารถใหข้อ้มลูได ้เน่ืองจากการน าเสนอขอ้มูลใหท้าง APIC ทาง
คุณเพชรรตัน์กใ็หข้อ้มลูในมุมกวา้ง 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อพิจารณา 

3.1 รบัรองสมาชิกใหม่  
 คุณสรุนาท แจง้ในทีป่ระชุมว่าในเดอืนทีผ่่านมามสีมาชกิใหม่เพิม่เขา้มา 2 ราย ไดแ้ก่ 
 1) บรษิทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประเภทสมาชกิวสิามญั 
 2) บรษิทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ประเภทสมาชกิวสิามญั 
 สมาชกิใหม่ที่อยู่ในระหว่างการสมคัรสมาชกิและรอช าระเงนิ คอื บรษิัท ศรไีทยซุปเปอร์แวร ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทสมาชกิวสิามญั โดยไดข้อขอ้มลูจากทางสมาคมฯ ซึง่บางค าถามอาจตอ้งใชเ้วลาในการประสานงานและรวบรวมขอ้มลู  
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จ านวนสมาชกิสมาคม ณ วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2563 รวมทัง้หมด 104 บรษิัท เป็นสมาชกิสามญั 45 บรษิัท 
และสมาชกิวสิามญั 59 บรษิทั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบและรบัรองสมาชกิใหม่ 
 
3.2   รายงานรายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                              (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 คุณพิริยะ รายงานรายรบั-รายจ่ายในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีรายรบัต่างๆ รวม  606,895.50 บาท และ

รายจ่าย 479,528.60 บาท สรุปในช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม 2563 รวมรายรบัมากกว่ารายจ่าย 127,366.90  บาท  รวม
ยอดเงนิในบญัชขีองสมาคมทัง้สิน้ 2,078,208.33 บาท  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
 
 3.3  พิจารณาการแสดง QR Code คู่เครือ่งหมาย มอก.               

  คุณบญัชรี รายงานกฎกระทรวงการก าหนดลกัษณะ การท า วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับ

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ทีก่ าหนดใหผ้ลติภณัฑ์ทุกประเภททีไ่ดร้บัเครื่องหมาย มอก. ตอ้งแสดง QR Code คู่กบั มอก. 

ทีไ่ดร้บับนภาชนะหรอืบรรจุภณัฑ ์ทีผ่ลติหลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้คอืตัง้แต่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2564 นัน้มขีอ้ก าหนดใหแ้สดง 

1 มอก. ต่อ 1 QR Code เสมอ (ยกเวน้ กรณีมอก.เฉพาะดา้นความปลอดภยัทีส่มอ.ใหเ้ราสามารถรวม URL ใน QR Code เดยีวได ้

เช่น สเีคลอืบเงาทีม่ที ัง้ มอก. บงัคบัและสมคัรใจ) โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 

  1) เปลีย่นแบบใบอนุญาตใหเ้ป็นแบบใหม่ทัง้หมด โดยแจง้ความประสงคข์อเปลีย่นแบบใบอนุญาตผ่านระบบ  

     E-license โดยการลงทะเบยีนในปีนี้จะไดร้บัการยกเงนิค่าธรรมเนียม (จากเดมิ 3,000 บาท) 

  2) เมื่อใบอนุญาตเป็นแบบใหม่แลว้ แจง้ความประสงคข์อ URL (ส าหรบัท า QR Code) ผ่านระบบ E-license  

      โดยระบบยื่นขอ QR Code จะเริม่เปิดใหใ้ชไ้ดป้ระมาณวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 และตอ้งท าการลงทะเบยีน   

            TIS QR Code ก่อนเขา้ใชง้าน 

  ซึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รบัผลกระทบจะเป็นเรื่อง Stock packaging ที่สัง่ผลติไว้ก่อนหน้านี้ที่ยงัไม่มี QR 

Code โดยทาง สมอ. ได้เสนอให้ผู้ประกอบการท าหนังสอืแจ้ง สมอ.ว่ามีจ านวน stock คงเหลือเท่าไหร่ และคาดการณ์จะใช้ถึง

เมื่อไหร่ และใหแ้จง้ทาง สมอ. ทราบเป็นรายเดอืน (ซึง่อาจจะมเีจา้หน้าทีเ่ขา้ไปตรวจสอบ stock เป็นรอบๆ) 

  คุณวภิาดา ไดส้อบถามว่าสมาคมฯ มตีวัแทนประสานงานกบัทาง สมอ. หรอืไม่  

  คุณสุชาต ิแจง้ว่าทางสมาคมฯ เคยมตีวัแทนแต่หลงัจาก สมอ. มีการเปลีย่นผูอ้ านวยการ ทางสมาคมฯ ไม่มกีาร

ตามเรื่องต่อจงึไม่มตีวัแทน 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุรบัทราบ โดยใหส้รนิทพิยด์ าเนินการสง่ต่อขอ้มลูใหส้มาชกิสมาคมฯ และออกจดหมายแจง้ สมอ. เพื่อขอยดื
ระยะเวลาการก าหนดใชข้อ้บงัคบั 

       3.4  พิจารณาการแต่งตัง้ผูแ้ทนรว่มเป็น FTA Club รว่มกบักรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
  คุณสชุาตแิจง้ว่าทางสภาหอการคา้ไทย ขอตวัแทนบรษิทัทีม่กีารตดิต่อและสง่ออกต่างประเทศบอ่ยครัง้ แต่ไมใ่ช่
บรษิทัทีม่โีรงงานอยูใ่นต่างประเทศ เป็นตวัแทน FTA Club จ านวน 1 ท่าน โดยฝากเรื่องใหท้ีป่ระชุมช่วยสง่ตวัแทน 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
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        3.4  พิจารณาการขอให้สมาคมช่วยกระจายแบบสอบถามหวัข้อ “A study on the impact and trends 
related to the ongoing COVID-19 pandemic in ASEAN” จากบริษทั Deloitte Consulting Southeast Asia 
   คุณสรินทิพย์ได้รบัการติดต่อจากทางบริษัท Deloitte Consulting ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ช่วยกระจาย
แบบสอบถามเกี่ยวกบัผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมส ีโดยได้น าเสนอหวัขอ้แบบสอบถามให้ทางทีป่ระชุมพจิารณา แต่
เน่ืองจากจ านวนค าถามและเน้ือหาค่อนขา้งกวา้ง และไม่ตรงกบัดา้นอุตสาหกรรมส ี 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมแจง้ปฏเิสธการตอบแบบสอบถาม โดยใหแ้จง้ขอ้มลูเรื่องผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมส ีดงันี้ 
       - จากสถานการณ์ทีผ่่านมา อุตสาหกรรมสไีดร้บัผลกระทบน้อย จากการประกาศสถานการณ์เคอรฟิ์ว ไดร้บั  
                    ผลกระทบบางสว่นจากการก าหนดระยะเวลาการเดนิรถขนสง่สนิคา้ 
       - ดา้น Demand / Supply ในสว่นอสงัหารมิทรพัย ์มกีารชะลอตวั และจ านวนโครงการใหมจ่ะลดจ านวนลง ท าใหเ้กดิ 
                   การแขง่ขนัมากขึน้ ในดา้นการสง่ออกไดร้บัผลกระทบเช่นกนั 
       - ในขณะทีร่ฐับาลยงัรบัมอืกบัสถานการณ์ไดด้ ี

วาระท่ี 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผลการติดตามเรือ่งต่างๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 - คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้ 
   A) ประชาสมัพนัธ์หวัขอ้หลกัจากความเดือดร้อนในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ซึ่งได้มีการน าเสนอไปทางสภา
หอการคา้ไทย ไดแ้ก่ การด าเนินการเรื่องลดอตัราภาษ ีและ การตัง้กองทุน Soft Loan ใหผู้ป้ระกอบการทีไ่ม่ผ่านการกูจ้ากธนาคาร
มาใชบ้รกิารกองทุนน้ี แต่อาจจะตอ้งใชเ้วลาด าเนินการ 
   B) เสนอการลดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตฉลากเขยีว ซึง่ปัจจุบนัมคี่าธรรมเนียมตรวจทดสอบเพิม่สงูขึน้ 
รวมถึงค่าตรวจประเมนิและค่าต่ออายุใบรบัรอง โดยอุตสาหกรรมสมีีสนิคา้ที่ไดร้บัฉลากเขยีวจ านวนมาก จงึต้องการให้สมาคมฯ 
ช่วยเป็นเสยีงในการเขา้เจรจาขอลดค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการผลกัดนัให้บรษิัทสมาชกิได้รบัฉลากเขยีว ซึ่งเป็นขอ้ดขีองการเขา้
เสนองานราชการหรอืโครงการทีม่ขีอ้ก าหนดว่าสนิคา้ตอ้งไดร้บัมาตรฐานฉลากเขยีว  
มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยให้ด าเนินการจดัตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการร่างหนังสอืและหาแนวร่วมจากสมาคมอื่นที่
ได้รบัผลกระทบเรื่องค่าธรรมเนียมเช่นกนั ท าเรื่องเข้าพบทางผู้อ านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อมไทยเพื่อหารอืเรื่องผลกระทบใน
สถานการณ์เศรษฐกจิทีไ่ม่เอือ้ต่อการช าระค่าธรรมเนียม 
 - คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ลาการประชุม) 
 - คุณบญัชร ีประธานกลุ่มวชิาการ – ตดิตามเรื่อง QR Code คู่ มอก. 
 - คุณสายณัห ์ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม – ยงัไม่มคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิ  
 - คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – ด าเนินการเรื่อง Newsletter 
  - คุณสรุนาท ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– ด าเนินการเรื่องสมคัรสมาชกิ บมจ. ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

วาระท่ี 5 เรือ่งอ่ืนๆ    
 5.1 เรือ่งยกเลิกการจดังานปีใหม่สมาคมผูผ้ลิตสีในปี 2564  

 5.2  เรื่องการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ในเดือนช่วงมีนาคม 2564 เน่ืองจากรอการสรุปและ
รบัรองบญัชีงบประมาณปี 2563 

 5.3  เรือ่งการออกหนังสือแจ้งช าระค่าสมาชิก โดยจะมีการออกช่วงเดือนมกราคม 2564 
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 5.4  การประชุมครัง้ท่ี 1/2564 
       ในเดอืนธนัวาคมงดการจดัประชุม การประชุมครัง้หน้า ครัง้ที่ 1/2564 ประชุมในวนัพฤหสับด ีที ่14 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ณ ราชกรฑีาสโมสร  ถนนองัรดีนูงัต ์หอ้ง Steward Box  ชัน้ 3 เวลา 13.30 น. 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 
ปิดการประชุม เวลา 16.50  น.                  
 
 
 
                     

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวะคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกลู 
 6  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                           สมาชิกค้างช าระ  ณ   31  ตุลาคม  2563 
ล าดบั ช่ือสมาชิก วนัเร่ิมสมาชิก ประเภท จ านวน วนัทีรั่บเงิน

1 หา้งหุ้นส่วนจ ากดัธาราเคมีคอลส์ 13/11/2002 สามญั 5,000 2 ปี
2 บริษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จ ากดั 29/5/2009 วิสามญั 4,000
3 บริษทั เมอร์ค จ ากดั 13/2/2012 วิสามญั 4,000 2 ปี
4 บริษทั ไทย คีวา เคมิคอลส์ จ  ากดั 25/9/2013 วิสามญั 4,000
5 บริษทั ไทย แมชชีนเนอร่ี ซพัพลาย จ ากดั 21/11/2013 วิสามญั 4,000
6 บริษทั ออฟติเคม โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 18/2/2016 วิสามญั 4,000 2 ปี
7 บริษทั เวลโคท๊ จ  ากดั 1/11/2016 วิสามญั 4,000
8 บริษทั โกลบอล เคม่ี เอ เอส ซี ซี จ  ากดั 25/11/2016 วิสามญั 4,000 2 ปี
9 บริษทั แมก๊โซ่ เพน้ท ์จ  ากดั 20/4/2017 สามญั 5,000

10 บริษทั วิซซ์เคม จ ากดั 13/2/2019 วิสามญั 4,000

รายการเงนิโอนเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้รับหลกัฐาน
5/2/2020 4,000

16/6/2020 4,000

เอกสารแนบที ่1 หน้า 1/1
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Informative Article
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Q&A Expert voice
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- CPTPP Issues ?

- Impact on the paint industry
- Managing business under Covid-19 the new normal
- Chemical Industry Club? i.e. recent seminar sharings
- ASEAN Outlook

Informative Article Ideas
- Chemical technological innovation
- Sustainability trend
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- Pigment related innovation
- Recent development in water-borne

coatings
- Global water-borne coating trends
- Wood coatings

- Anti-microbial coatings that rides 
along with anti-virus trends (antiviral 
additives)

- Bio-based coatings
- Self-healing innovation
- Corrosion Protection
- Green coatings – VOC, etc.



Page 1

About 280 words
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times
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new term
- Reflect on 20 years anniversary 

event



Page 2 Page 3

About 150 words
- Can update about NSCU?

About 300 words
- About legal-related issues?

About 200 words
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Anniversary
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ยอดยกมา 62 ม.ค 63 ก.พ 63  ม.ีค.63 เม.ย 63 พ.ค 63 ม.ิย 63 ก.ค 63 ส.ค 63 ก.ย 63 ต.ค 63 พ.ย 63 ธ.ค 63  1 ม.ค- 31  ต.ค.63 สะสมเดือนนี้
รายรับ
รายไดค้่าสมาชิก  - สามญั 239,992.0        40,000.0       104,992.0        20,000.0       10,000.0        25,000.0          5,000.0            5,000.0            209,992.0             
รายไดค้่าสมาชิกใหม่ 24,000.0          12,000.0          12,000.0               
รายไดค้่าสมาชิก  - วิสามญั 199,971.0        44,000.0       103,000.0        12,000.0       12,000.0          20,000.0        191,000.0             
รายไดส้มัมนา/  ขายPAN TONE ปี ,54 -                  -                        
รายไดส้งัสรรปีใหม่และสมัมนา,สงัสรรสมาชิก -                  -                        
รายได ้ประเภทเงินสนบัสนุนจากสภาหอฯ ,และอ่ืนๆ -                  -                        
รายไดด้อกเบ้ียรับ 21,006.3          1,290.3          17,613.2           18,903.5               
รายไดจ้ากบริจาค,/สนบัสนุนการประชุม APIC'15  / รายไดอ่ื้นๆ 43,400.00 5,000.0            25,000.0       145,000.0        175,000.0             

528,369.3        84,000.0       212,992.0        57,000.0       10,000.0        37,000.0          21,290.3        5,000.0            17,613.2           -                  162,000.0        -                  -                606,895.5             
รายจ่าย -                        
ของขวญัวิทยากร , ของขวญัปีใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของช าร่วย 42,198.7          2,000.0         2,000.0                 
ค่าเดินทางสมันาต่างประเทศ 50,123.7          29,728.0       29,728.0               
รางวลัพนกังานบริการ  และ เงินเดือนพนกังาน 66,200.0          9,700.0         9,700.0         19,400.0          9,850.0            4,850.0            53,500.0               
ค่ารับรอง -                  -                        
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณีย ์ค่าโทรศพัท์ 2,912.0            2,288.0         4,076.0            6,364.0                 
ค่าอาหารประชุมใหญ่ 70,138.6          29,000.0       29,000.0               
ค่าอาหารประชุมประจ าเดือน 35,842.1          5,378.8         4,825.7         5,229.3            5,690.7            5,108.1            26,232.6               
(ค่าใชจ่้ายAPCS2550)(จดัประชุมAPIC'2552) }APCS  ค่าจดักิจกรรม CSR / บริจาคการกศุล43,390.0          10,000.0        29,276.3          178,173.5        217,449.8             
ค่าอาหารสมัมนา & ปีใหม่ ,  ค่าเขา้ร่วมสมัมนา , ค่าสถานท่ี ค่าใชจ่้าย การจดัสมัมนา187,212.9        64,910.4       64,910.4               
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (กรอบ ป้าย ตรายาง และท าเนียบสมาคม) ค่าปรับ -                  -                        
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์, ค่าเช่าพ้ืนท่ี Web และ โดเมน เนม 3,289.0            -                        
ค่าสอบบญัชี และ ค่าจดัท าบญัชี 18,920.0          20,560.0       20,560.0               
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็(สมาชิกช าระเกิน) , ค่าจดัท า Web,ช่อดอกไม,้หรีด,ท าบุญต่าง 1ๆ2,926.0          2,000.0         5,000.0            7,000.0                 
ค่าบริจาค /  ช าระคืนเงินกูย้มื  / เงินคืนสมาชิก -                  -                        
ค่าใชจ่้ายภาษีมูลค่าเพ่ิม , ช าระค่าบ ารุงเกิน และ รายการ Adjust ปรับยอด -                  -                        
ค่าใชจ่้ายภาษีประจ าปี , ภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก -                  -                        
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,270.0            290.0            320.0            30.0               30.0                 60.0                 90.0                 60.0                 120.0               1,000.0                 
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ 2,765.0            750.0               750.0                    
ภาษีหกัณ.ท่ีจ่าย , 7,182.6            129.0             2,714.8            2,843.8                 
 Paint show,ค่าชิปป้ิง Pan Tone -                  -                        
ค่าสมาชิกสภาหอการคา้ไทย , ร่วมกิจกรรมสภาหอการคา้ไทย -                  18,190.0       18,190.0               

544,370.6        134,485.2     -                  64,405.7       10,030.0        780.0               129.0             24,689.3          12,571.5           39,186.3          193,251.6        -                  -                479,528.6             
รายรับมากกวา่รายจ่าย -16,001.30 -50,485.2 212,992.0 -7,405.7 -30.0 36,220.0 21,161.3 -19,689.3 5,041.7 -39,186.3 -31,251.6 0.0 0.0 127,366.9
Pass Book ก่อนหนา้  ณ  31 ธ.ค. 2562 เท่ากบั 449,835.17 (1)  Pass Book As at 31/ต.ค./2563   เป็นเงิน 559,588.88 (2)   (เงินฝากประจ า ธ.ทีสโก ้เม่ือ 3/6/2020 เป็นเงิน  1,518,619.45 บาท อบ.1.00) (1)+(2)  เท่ากบั  2,078,208.33 บาท
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2561    722,507.88 .
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