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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 3/2562 

วนัองัคารที�  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต ์ห้อง Steward Box ชั �น 3 

 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณเพญ็นภา โหสกุล บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) นายกสมาคม (ประธานที 
ประชุม) 

2. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ.อซีึ	น เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม  และ 

    กลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

3. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั 	นแนล ประธานกล่มการคา้ 

4. คุณวชิยั คุณูปการ บจก.กปัตนั โค๊ตติ�ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

5. คุณปภชิชั ตั �งคารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

6. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อั $คโซ่โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) (สาขาชลบุร)ี เลขาธกิาร 

7. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

8. คุณวรวฒัน์  ชยัยศบรูณะ บจก.เบเยอร ์ กรรมการ 
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณประสทิธิ . ภูมสิถติพงษ์ --- ที	ปรกึษา 

2. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก.อลัฟานี อนิเตอรเ์นชั 	นแนล ที	ปรกึษา (แทน) 

3. คุณสายนัต ์ แม่นด ี บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานสิ	งแวดลอ้ม (แทน) 

4. คุณสรนิทพิย ์ ปณัฑพลงักรู บจก.เจ บ ีพ ีอนิเตอรเ์นชั 	นแนล เพน็ท ์ นายทะเบยีน (แทน) 

5. คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์เจ.เค.อาร.์ สมาชกิสามญั 

6. คุณพงศพ์ล เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั 	นแนล สมาชกิสามญั 
 

กรรมการลาประชุม 

1. คุณนภา สตีวารนิ บจก.ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ 

2. คุณจนิณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม 

3. คุณศราวุฒ ิ รชันกลู บจก.เจ.บ.ีพ.ีอนิเตอรเ์นชั 	นแนล เพน็ท ์ นายทะเบยีน 

4. คุณภาณวทิย ์ ลิ	มศลิา บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

5. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล กรรมการ  

6. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ . บจก.อั $คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

7. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ .แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอล กรรมการ 

8. คุณจุรรีตัน์ ผวิอ่อน บจก. ไดเมท (สยาม) กรรมการ 

9. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์ กรรมการ 
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เริ�มประชุม 14.20 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  2/ 2562 เมื�อวนัองัคารที� 26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2562 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

วาระที� 2 เรื�องสืบเนื�อง 

2.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

คุณพริยิะ แจ้งในที	ประชุมเรื	องจํานวนสมาชกิที	ค้างชําระค่าบํารุง มจีํานวนสมาชกิที	ค้างชําระอยู่ 58 บรษิัท จาก
จํานวนสมาชกิทั �งหมด 100 บรษิัท  และจะทําจดหมายแจ้งการเกบ็ค่าบํารุง ครั �งที	 2 ไปยงัสมาชกิที	คงค้าง หลงัจากที	ได้ออก

จดหมายครั �งที	 1 เมื	อตอนตน้ปี 

ประธานในที	ประชุม ขอใหร้ะบุชื	อตวัแทนบรษิทั ใหช้ดัเจนพรอ้มกบัชื	อบรษิทั เพื	อใหส้ะดวกต่อการยื	นเรื	องทําเบกิ
กบัทางบรษิทั 

คุณสชุาตแิจง้ในที	ประชุม ใหท้าํหนงัสอืแจง้พน้สภาพการเป็นสมาชกิของ บจก.โกลเดน้ แอรโ์ร  

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

2.2 รายงานความคืบหน้าการประชุมรว่ม PRTR 

                       เนื	องจากคุณสเุมธ และ คุณอาํนวย ลาประชุม จงึยงัไม่มคีวามคบืหน้า 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ และมมีติเหน็พ้องให้มกีารนัดประชุม PRTR พร้อมทั �งขอ้มูล APIC 2019 ในวนัพุธที	  12 

มถุินายน เวลา 12.00 น. ณ ภตัตาคารตั �งใจอยู่ ถ.สรุวงศ ์ตกึ Wall Street (ไดเ้ปลี	ยนเป็นภตัตาคาร Hong Bao Central Embassy 

ในวนัที	 19 มถุินายน 2562 ในภายหลงั) 
 

2.3 รายงานความคืบหน้าการทาํงานของคณะทาํงานกฎหมายซํ�าซ้อน โดยคณะทาํงาน ได้แก่ คณุสายณัห์
และคณุสุชาติ 

คุณสชุาตแิจง้ในที	ประชุมว่าใหร้วบรวมกฎหมายที	เกี	ยวขอ้งกบัธรุกจิของสมาชกิในสมาคม เช่น เรื	องความปลอดภยั 
ทั �งกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงอุตสาหกรรม จะออกกฎหมายคลา้ยๆกนั ซํ�าซอ้น เช่น เกณฑก์ารตรวจเรื	อง เสยีง , แสงสว่าง 
อยากให้รวบรวม นําส่ง คุณสุชาติ  ในเดอืนมถุินายน ก่อนการประชุมของสภาหอการค้า ในเดอืนกรกฎาคม และ ในส่วนของ

ค่าธรรมเนียม ฉลากเขยีว , มอก. อยากใหภ้าครฐัลดค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ถ้าตํ	ากว่า 100 บาท จะไม่มกีารเกบ็

ค่าธรรมเนียม  

คุณวรวฒัน์แจง้ในที	ประชุมว่า เรื	องการต่ออายุ รง.4 จะเกี	ยวขอ้งกบัจาํนวนแรงมา้ ที	ตอ้งมกีารจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ	ม 
ซึ	งค่าธรรมเนียมเหล่านี�ถอืว่าเป็นตน้ทุนดว้ย 

ประธานที	ประชุมแจ้งว่าในการประชุมคราวหน้า ในเดอืนมิถุนายน  มอบหมายให้ทางคุณสายนัต์ช่วยรวบรวม

กฎหมายซํ�าซอ้น และนําสง่ใหคุ้ณสชุาตยิื	นทางสภาหอการคา้ต่อไป 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 
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3.1 รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณสรนิทพิยแ์จง้ในที	ประชุมว่าขอมตทิี	ประชุมเรื	องการลาออกของ บ.โทเปะ ซึ	งไดเ้ปลี	ยนชื	อมาเป็น บ.คาราวา และ

ไดแ้จง้ลาออก เมื	อวนัที	 21/5/62  และ มสีมาชกิใหม่ที	ขอสมคัรสมาชกิเขา้มา 2 บรษิทั คอื Nynas PTE ไดส้่งเอกสารแบบฟอรม์

การสมคัรสมาชกิใหม่ไปให้แล้ว แต่ยงัไม่มกีารตอบกลบัมา และ บ.ยูเนี	ยน แคมเทก็ซ์ (เกี	ยวกบัเครื	องผสมสอีตัโนมตั)ิ ไดส้่งใบ
สมคัรเขา้มาแลว้ รอออกเอกสารแจง้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัสมาชกิใหม่ 

จาํนวนสมาชกิ ณ วนัที	ประชุม คอื 100 บรษิทั  สามญั 48 บรษิทั  วสิามญั  52 บรษิทั 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบและมมีตริบัรองการลาออกจากการเป็นสมาชกิของ บ.โทเปะ (บ.คาราวา) และมมีตใิหอ้อกหนังสอื

แจง้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ไปยงั บ.ยเูนี	ยน แคมเทก็ซ ์สว่น บ.Nynas PTE ใหพ้จิารณาว่ามคีวามเหมาะสมหรอืเกี	ยวขอ้งกบัสมาคม
เราหรอืไม่ 

 

3.2 รายงาน รายรบั-รายจ่ายประจาํเดือน (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

คุณพริยิะแจง้ในที	ประชุมเรื	องรายรบัและรายจ่ายต่อเดอืน ตั �งแต่เดอืนกุมภาพนัธ-์เดอืนเมษายน พ.ศ.2562 ดงันี� 
เดอืนกุมภาพนัธ ์2562 รายรบั 124,992 บาท รายจ่าย 76,769.20 บาท 

เดอืนมนีาคม 2562 รายรบั   18,000 บาท รายจ่าย  55,843.60 บาท 

เดอืนเมษายน  2562 รายรบั 8,000 บาท รายจ่าย 49,011.80 บาท 

เงนิคงเหลอืของสมาคมฯ ทั �งสิ�นจาํนวน 1,762,267.66 บาท 

จะมกีารเรยีกเกบ็จากสมาชกิที	คงคา้งชาํระอกี 58 ราย น่าจะมรีายไดเ้พิ	มเขา้มาอกีเรื	อยๆ 

 

ประธานที	ประชุมมอบหมายใหท้มีเลขาสมาคมวางแผนล่วงหน้าค่าใชจ้่ายของกจิกรรมต่างๆ เพื	อใหท้ราบถงึรายจ่าย 

ในปี 2562 ที	คาดว่าจะเกดิขึ�น 

 

มติที�ประชุม ทปีระชุมรบัทราบ 

 

3.3 ตารางกิจกรรมของส มาคมฯ ในปี 2562 

คุณสจุติราแจง้ในที	ประชุมว่าเหลอืเวลาอกี 6 เดอืน อยากใหม้อีกี 6 กจิกรรม 

- การออกบธู Asia Pacific Coating Show 2019 วนัที	 4-6 กนัยายน 2562 

- การประชุม APIC 2019  วนัที	 30,31 ตุลาคม ถงึ 1 พฤศจกิายน 2562 

- กจิกรรม CSR 

- การอบรมเกี	ยวกบั Digital (อยากใหม้เีพิ	ม) 
คุณวรวฒัน์แจง้ในที	ประชุมถงึความสาํคญัของสมาคมกบับรษิทัส ีอยากใหม้กีาร Engagement กบัสมาชกิขา้งนอก

ไม่ใช่แค่ในหอ้งประชุมหอ้งนี�เพยีงเท่านั �น อยากให้ออกไปถึงผู้บรหิาร พนักงานของแต่ละบรษิัท ให้ม ีCommunity เพื	อต่อยอด
ความรูโ้ดยการ Post ขอ้มูลเขา้ไปในไลน์กลุ่ม  โดยสรา้งกลุ่ม Line @ เช่น TPMA Digital  หอ้ง R&D , TPMA Digital หอ้ง 

Production   

ประธานที	ประชุมมอบหมายใหคุ้ณปภชิชั ช่วยหาขอ้มลูและนําเสนอในที	ประชุมคราวหน้า 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 
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3.4 การรวบรวมข้อมูลสาํหรบัการประชุม APIC 2019  วนัที� 30, 31 ตลุาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 

                         คุณเพชรรตัน์ แจง้ในที	ประชุมใหค้ณะกรรมการนดัประชุมกนั เพื	อรวบรวมขอ้มลู 

 ประธานที	ประชุมแจง้ในที	ประชุมว่า ให ้List รายชื	อบรษิทัที	จะเรยีนเชญิมาร่วมประชุม 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ และมมีตเิหน็พอ้งใหม้กีารนัดประชุมเพื	อรวบรวมขอ้มูลสาํหรบัการประชุม APIC 2019 ร่วมกบั

คณะทาํงาน PRTR ในวนัพุธที	  12 มถุินายน เวลา 12.00 น.  ณ ภตัตาคารตั �งใจอยู่ ถ.สรุวงศ ์ตกึ Wall Street  

 

3.5 การออกบูธ  Asia Pacific Coating Show 2019 วนัที� 4-6 กนัยายน 2562 ณ ไบเทคบางนา  

ประธานที	ประชุมแจง้ในที	ประชุมว่า ทางคณะผูจ้ดังานไดแ้จง้มาว่าจะใหพ้ื�นที	ในการออกบธู ฟร ีแต่ยงัไม่ไดแ้จง้มาว่า
พื�นที	อยู่ในช่วงใด จะสง่ e-mail ไปสอบถามรายละเอยีดอกีครั �ง 

คุณสชุาตแิจง้ในที	ประชุมว่า อยากใหแ้ต่งตั �งคณะทาํงาน เพื	อจดัเตรยีมทาํโบชวัร ์การออกแบบบทู และ อยากใหเ้น้น

การประชาสมัพนัธส์มาคม และ เพื	อหาสมาชกิใหม่ น่าจะไดผ้ลดเีพราะกลุ่มที	มาร่วมงานเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ประธานที	ประชุมแจง้ใหเ้ชค็รายละเอยีด เรื	องการเกบ็ค่าสนบัสนุนงาน (Sponsor) ว่าเรยีกเกบ็จากสมาชกิเท่าไหร่ใน

คราวที	แลว้ 

คุณสจุติราขอนดัคุยกบัทมีเลขาฯ แลว้จะนําเสนอประธานที	ประชุมทราบอกีครั �ง 
 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

3.6 สีบริจาควดัครึ�งใต้  จ.เชียงราย 

ประธานที	ประชุมแจง้ว่าไดม้อบหมายใหพ้นกังานขายที	บรษิทั เขา้ไปดพูื�นที	จรงิแลว้ รอรายงานใหท้ราบในครั �งต่อไป 

คุณเพชรรตัน์แจ้งในที	ประชุมว่าได้แจ้งใหท้างวดัจดัหาช่างเพื	อไปประเมณิว่าจะใชส้จีํานวนเท่าไหร่? เป็นมูลค่า

เท่าไหร่? แลว้ใหท้างวดัแจง้มายงัสมาคม 

คุณสชุาตแิจง้ในที	ประชุมว่าใหท้าํเป็นกจิกรรม CSR ประจาํปีของสมาคมไปดว้ยเลย 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

3.7 เข้ารว่มรบัฟังการอบรมเชิงปฏิบตัการ “พลงัสมาคมการค้า” วนัพธุที� 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 

16.00 น. ณ ห้องแกรนด ์รชัดา โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กรงุเทพมหานคร โดย กองส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันา
ธรุกิจการค้า 

คุณสุจติราแจง้ในที	ประชุมว่า ในการประกวดสมาคมการคา้ดเีด่นนั �น จากที	ไดไ้ปร่วมรบัฟงัการอบรมแลว้ จะ
เน้นเอากจิกรรมมาประเมนิเป็นคะแนน หลกัๆ เน้นกจิกรรม CSR กบังานเอกสาร Paper Less (เน้นงาน Digital)  รวมมทีั �งหมด  
21 รางวลั แจง้ว่าในปีนี�เรายงัไม่พรอ้มในการประกวด เพยีงแต่เป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื	อประกวดในปีต่อไป 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

- คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้ – รายงานการประชุมร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
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แจง้ว่า เมื	อวนั วนัองัคาร ที	 14 พฤษภาคม 2562 ไดร้่วมประชุมกบัทางสภาหอการคา้ไทย ว่าดว้ยเรื	องความ

เป็นมาของสภาหอ โครงสรา้งของสภาหอ สทิธปิระโยชน์สมาชกิสภาหอการคา้ และได้มกีารเสนอเรื	องการร่าง
จดหมาย หรอื กฎหมายต่างๆ เสนอใหม้กีารปรบัสดัส่วนของภาครฐักบัเอกชน เนื	องจากที	ผ่านมาสดัส่วนของ

ภาครฐัจะมากกว่าเอกชน 

- คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

- คุณจนิณรงค ์ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม (ลาการประชุม) 

- คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ แจง้ว่าเริ	มมผีูส้นใจเขา้เยี	ยมชม
เว็บไซต์และติดต่อเข้ามาขอข้อมูลสมาชิกสมาคม และสนใจการสมคัรสมาชิกใหม่ ได้ส่งต่อขอ้มูลให้กบัฝ่ายที	ข้องดําเนินการ
ประสานงานต่อแลว้  คุณสชุาตแิจง้ว่าควรมกีารอพัเดทเวบ็ไซต ์ตามช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วนัที	 3 มถุินายน 2562 ที	จะถงึนี� 

- คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ	มยอดสมาชกิสมาคม ยงัไม่มคีวามคบืหน้า 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ 

5.1 เรื�องโครงการฉลากนาโนเพื�อวตัถดิุบ และผลิตภัณฑ์ประหยดัพลงังาน และรกัษาสิ� งแวดล้อม                                                    

(เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ประธานที	ประชุมแจ้งในที	ประชุมว่า เมื	อวนัศุกร์ที	 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.  สมาคมนาโน
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ไดจ้ดัการประชุมสมัมนา “การเพิ	มมูลค่าของอุตสาหกรรมสแีละสารเคลอืบดว้ยมาตฐานนาโน” เผื	อมี
บรษิทัใดสนใจ สามารถร่วมสมคัรไดโ้ดยการสแกน QR CODE 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

                                                                                           

ปิดการประชุม เวลา 16.50  น.    

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 14 มถุินายน พ.ศ.2562 



ยอดยกมา 61 ม.ค 62 ก.พ 62  ม.ีค.62 เม.ย 62 พ.ค 62 ม.ิย 62 ก.ค 62 ส.ค 62 ก.ย 62 ต.ค 62 พ.ย 62 ธ.ค 62 รวม 1 ม.ค- 30 เม.ย.6 สะสมเดือนนี�

รายรับ

รายได้ค่าสมาชิก  - สามัญ 229,982.0        25,000.0       79,992.0          10,000.0       114,992.0             344,974.0          

รายได้ค่าสมาชิกใหม่ 31,000.0          9,000.0            9,000.0                 40,000.0            

รายได้ค่าสมาชิก  - วิสามัญ 183,981.0        44,000.0       36,000.0          8,000.0         8,000.0          96,000.0               279,981.0          

รายได้สัมมนา/  ขายPAN TONE ปี ,54 -                  -                        -                    

รายได้สังสรรปีใหม่และสัมมนา,สังสรรสมาชิก -                  -                        -                    

รายได้ ประเภทเงินสนับสนุนจากสภาหอฯ ,และอื�นๆ -                  -                        -                    

รายได้ดอกเบี�ยรับ 4,193.3            -                        4,193.3              

รายได้จากบริจาค,/สนับสนุนการประชุม APIC'15  / รายได้อื�นๆ 74,897.60 11,400.0       11,400.0               86,297.6            

524,053.9        80,400.0       124,992.0        18,000.0       8,000.0          -                  -                -                  -                   -                  -                   -                  -                231,392.0             755,445.9          

รายจ่าย -                        

ของขวัญวิทยากร , ของขวัญปีใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของชําร่ว 42,198.7          4,000.0         4,000.0                 46,198.7            

ค่าเดินทางสัมนาต่างประเทศ 50,123.7          -                        50,123.7            

รางวัลพนักงานบริการ  และ เงินเดือนพนักงาน 66,200.0          9,700.0         9,700.0            9,700.0         9,700.0          38,800.0               105,000.0          

ค่ารับรอง -                  -                        -                    

ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 2,912.0            -                        2,912.0              

ค่าอาหารประชุมใหญ่ 70,138.6          21,375.0       39,251.8        60,626.8               130,765.4          

ค่าอาหารประชุมประจําเดือน 35,842.1          4,718.6         4,718.6                 40,560.7            

(ค่าใช้จ่ายAPCS2550)(จัดประชุมAPIC'2552) }APCS  ค่าจัดกิจกรรม CSR  43,390.0          -                        43,390.0            

ค่าอาหารสัมมนา & ปีใหม่ ,  ค่าเข้าร่วมสัมมนา , ค่าสถานที� ค่าใช้จ่าย การ 187,212.9        48,819.2          48,819.2               236,032.1          

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ (กรอบ ป้าย ตรายาง และทําเนียบสมาคม) ค่าปรับ -                  -                        -                    

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ , ค่าเช่าพื�นที� Web และ โดเมน เนม , โทรศัพท์ 3,289.0            -                        3,289.0              

ค่าสอบบัญชี และ ค่าจัดทําบัญชี 18,920.0          19,960.0       19,960.0               38,880.0            

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สมาชิกชําระเกิน) , ค่าจัดทํา Web,ช่อดอกไม,้หรีด,ทําบ 12,926.0          -                        12,926.0            

ค่าบริจาค /  ชําระคืนเงินกู้ยืม  / เงินคืนสมาชิก -                  -                        -                    

ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ�ม , ชําระค่าบํารุงเกิน และ รายการ Adjust ปรับยอด -                  -                        -                    

ค่าใช้จ่ายภาษีประจําปี , ภาษีดอกเบี�ยเงินฝาก -                  -                        -                    

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,270.0            460.0            60.0                 90.0              60.0               670.0                    1,940.0              

ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ 2,765.0            -                        2,765.0              

ภาษีหักณ.ที�จ่าย , 7,182.6            -                        7,182.6              

 Paint show,ค่าชิปปิ�ง Pan Tone -                  -                        7,182.6              

ค่าสมาชิกสภาหอการค้าไทย -                  18,190.0          18,190.0               18,190.0            

544,370.6        14,160.0       76,769.2          55,843.6       49,011.8        -                  -                -                  -                   -                  -                   -                  -                195,784.6             747,337.8          

รายรับมากกว่ารายจ่าย -20,316.70 66,240.0 48,222.8 -37,843.6 -41,011.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,607.4 1,762,267.66

Pass Book ก่อนหน้า  ณ  31 ธ.ค. 2561 เท่ากับ 722,507.88 (1)  Pass Book As at 30/เม.ย./2562   เป็นเงิน 758,115.30 (2)   (เงินฝากประจํา ธ.ทีสโก้ เมื�อ 3/6/2018 เป็นเงิน  1,153,700.72 บาท อบ.1.50) (1)+(2)  เท่ากับ  1,911,816.02 บาท 0.00

ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2560    742,824.50 .

สมาคมผู้ผลิตสีไทย

งบรายรับ-รายจ่าย

สิ�นสุด ณ วันที� 30  เมษายน 2562



(ร�าง) กําหนการสัมมนา  

“การเพ่ิมมูลค�าของอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบด!วยมาตรฐานนาโน” 

วันศุกร(ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห!องกรุงเทพ ๔ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด(เซ็นทรัลลาดพร!าว กรุงเทพมหานคร 

ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร  

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

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. แขกผู�มีเกียรติลงทะเบียน 

๑๓.๓๐ น. – ๑๓.๔๕ น. นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย ประธานในพิธีกล�าวเป"ดงาน 

บรรยายในหัวข�อ  “บทบาทหน!าท่ีของสมาคมนาโนแห�งประเทศไทย “ 

๑๓.๔๕ น. – ๑๔.๑๐ น. บรรยายในหัวข�อ  “นวัตกรรมของสีและสารเคลือบ”  

ประธานกลุ�มอุตสาหกรรมเคมี คุณเพชรรัตน*  เอกแสงกุล (อยู�ระหว�างติดต�อ) 

๑๔.๑๐ น.– ๑๔.๒๕ น. ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร* ประธานคณะกรรมการโครงการฉลากนาโน 

บรรยายในหัวข�อ “โครงการฉลากนาโนเพ่ือภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนจาก 

สสวทท”  

๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๕ น. พักรับประทานอาหารว�าง 

๑๔.๓๕ น. – ๑๕.๔๕ น. เสวนาในหัวข�อ“ฉลากนาโน (NanoQ) ช�วยภาคอุตสาหกรรมได!อย�างไร” (TBC) 

ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร*, ประธานคณะกรรมการโครงการฉลากนาโน 
ผู�แทนศูนย*นาโนเทคโนโลยีแห�งชาติ  
ผู�แทนบริษัท ทีโอเอ เพ�นท* (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (อยู�ระหว�างทาบทาม) 
ผู�แทนบริษัท ธรรมสรณ* จํากัด  (อยู�ระหว�างทาบทาม) 
ผู�แทนบริษัท ท่ีได�รับฉลากนาโน 1-2 บริษัท (อยู�ระหว�างทาบทาม) 
ผู�ดําเนินรายการ : สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 

๑๕.๔๕น. – ๑๖.๐๐ น.  ช�วงถามตอบ 

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