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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 8/2562 

วนัองัคาร ที�  29 ตลุาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต ์ห้อง Steward Box ชั �น 3 

 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

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

2. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั �นแนล ประธานกลุ่มการคา้                                                                              

3. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

4. คุณแถมเพชร ทรงพงษ์ บมจ.ทโีอเอ เพน้ท(์ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ (แทน) 

5. คุณวชิยั คุณูปการ บจก.กปัตนั โค๊ตติ�ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

6. คุณปภชิชั ตั �งคารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

7. คุณภาณวทิย ์ ลิ�มศลิา บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

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

9. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  กรรมการ 

10. คุณนารรีตัน์               เถาวช์าล ีสงิหส์าย บจก.เบเยอร ์  กรรมการ 

            
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

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

2. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------ ที�ปรกึษา 

3. คุณประสทิธิ ) ภูมสิถติยพ์งษ์ ------ ที�ปรกึษา 

4. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ที�ปรกึษา 

5. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก.เคมโคท้ ที�ปรกึษา 

6. คุณพล สงวนปิยะพนัธ ์ บจก.บางกอกไชน่าเพน้ท ์ ------ 

7. คุณเอกพทิย ์ ห่อทอง บจก.โจตนัไทย สมาชกิสามญั 

8. คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) สมาชกิสามญั 
 

กรรมการลาประชุม 

1. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ.อซีึ�น เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ 

   ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

2. คุณนภา สตีวารนิ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ 

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

4. คุณจนิณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม 
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5. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อั -คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ีเลขาธกิาร 

6. คุณอาํนวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์       ที�ปรกึษา 

7. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ ) บจก.อั -คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

8. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ )แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอล    กรรมการ 

9. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์    กรรมการ 

10. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก.เอส.เอน็.อารฬ์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์   ที�ปรกึษา 

11. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกุีล ------  ที�ปรกึษา 

12. คุณบุญยิ�ง ปรยิะบาํรุงชาต ิ บจก.ยรูโีคท-ไทย  ที�ปรกึษา 

 

เริ�มประชุม 13.40 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  7/2562 เมื�อวนัองัคาร ที� 24 กนัยายน พ.ศ.2562 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

วาระที� 2  แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกับการปรบั ร่าง มอก.สีนํ�า 272-2549 และ มอก.2321-2549 ร่วมกับ              

คณะอนุกรรมการ  รา่ง มอก. (เฉพาะผูผ้ลิต)   

 ประธานในที�ประชุมแจง้ในที�ประชุมว่า ทางสาํนกัมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมกีารสรุปร่าง มอก.สนํี�า ในเดอืนมนีาคม 

พ.ศ.2563 ทางสมาคมใหค้วามสาํคญักบัการปรบั ร่างมอก.สนํี�าในครั �งนี�ค่อนขา้งมาก เนื�องจากตลาดสนํี�าในบา้นเราขณะนี�มผีูผ้ลติ 

สนํี�าหลายบรษิทั  ทั �งผูผ้ลติรายใหญ่ รายกลาง และ รายเลก็ อยากใหแ้ต่ละบรษิทัไดร้บัขา่วสาร และมสีว่นร่วมในการแสดงความ 

คดิเหน็ในการปรบั ร่าง มอก.สนํี�า ในครั �งนี�ดว้ย  
 ประธานในที�ประชุม ได้ขอสอบถามไปยงั คุณเอกพทิย์ (บจก.โจตนัไทย) และคุณพล (บจก.บางกอกไชน่าเพน้ท์) 

(คณะอนุกรรมการ) ว่า ณ ตอนนี�การปรบั ร่าง มอก.สนํี�า มขีอ้กาํหนดหรอืมแีนวโน้มเป็นอย่างไรบา้ง 

 คุณเอกพทิย ์รายงานในที�ประชุมว่า จากที�ไดเ้ขา้มาร่วมประชุมเมื�อ 2 เดอืนที�แลว้ หลงัจากนั �นทางคณะอนุกรรมการ

ได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั �ง ในส่วนของ มอก.272-2549 จะไม่มีการแบ่งชั �นคุณภาพ ยงัคงให้มีชั �นคุณภาพมาตรฐานเดียว

ตามเดมิ แต่ มอก.2321-2549 ไดม้ผีูใ้ชง้านเสนอใหม้กีารแบ่งชั �นคุณภาพเพื�อใหส้ะดวกต่อการระบุสเปคและการจดัซื�อ และเพื�อให้
ง่ายต่อการตดัสนิใจ เนื�องจากราคาค่อนขา้งแตกต่างกนัมาก จงึอยากใหม้กีารแบ่งชั �นคุณภาพ มอก.2321-2549 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 3 เรื�องสืบเนื�อง และ แจ้งเพื�อทราบ 

3.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

 คุณพริยิะ รายงานในที�ประชุมว่า จาํนวนสมาชกิที�คงคา้งชาํระค่าบาํรุงสมาคมฯ ณ วนัที� 29 ตุลาคม 2562 คา้ง

ชําระอยู่ 5  ราย และมยีอดเงนิโอนเขา้มา 3 ราย ยงัไม่ไดร้บัหลกัฐานว่ามาจากบรษิทัใด และหาก บรษิทั เพาเดอร์พลสั จํากดั , 

บรษิทั เมอรค์ จาํกดั  2 รายนี� ยกเลกิการเป็นสมาชกิแลว้  การชาํระค่าบาํรุงสมาคมน่าจะชาํระครบจาํนวนพอด ี

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ  
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 3.2 รายงานเรื�อง Line เกี�ยวกบัเนื�อหาที�จะสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัทางสมาชิกสมาคม โดย คณุปภิชชั 

 คุณปภิชชั แจง้ในที�ประชุมแจ้งว่า ได้มกีารเขา้ไปศกึษารายละเอยีด Website ของสมาคมอื�นๆบ้างแล้ว ใน

เนื�อหา หรอื Content ต่างๆจะมคีวามใกลเ้คยีงกบั Website ของ สมาคม TPMA เพยีงแต่ของที�อื�นจะมขีา่วสาร หรอื Newsletter ที�
เพิ�มขึ�นมา  ในสว่น Line ของสมาคมยงัตดิในสว่นของ Content ที�จะอพัเดทกบัทางสมาชกินั �น จะพฒันาเนื�อหาจาก Website ของ

สมาคมและจะนํามาปรบัเป็น Content เพื�ออพัเดทและสง่ออกไปยงัหอ้ง Line ของสมาคมต่อไป 

 ประธานในที�ประชุม เสนอในที�ประชุมว่า ในการที�จะเพิ�มสมาชกิของหอ้ง Line สมาคมนั �น อยากใหล้องใช้

วธิกีารส่ง E-mail ไปยงับรษิทัต่างๆ เพื�อขอไลน์ ไอด ีตวัแทนของแต่ละบรษิทัและเพิ�มเขา้มาในหอ้ง Line สมาคม แจง้ให้ทาง

สมาชกิทราบว่าเพื�อเป็นการอพัเดทขอ้มลู ขา่วสารต่างๆจากสมาคม  ในสว่นของ Newsletter ของสมาคมนั �น ขอใหล้องออกปีละ 1 
ฉบบัดูก่อน โดยสอดแทรกเนื�อหา ความรูท้ี�น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยไม่ได้จํากดัว่าเป็นเพยีงข้อมูลที�เกี�ยวกบั

สมาคมเพยีงเท่านั �น มอบหมายคุณปภชิชั ช่วยด ูContent เพื�อต่อยอดและนําเสนอในที�ประชุม โดยอยากใหเ้ริ�มลง Newsletter ใน

ปี พ.ศ. 2563 ที�จะถงึนี� 
  

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

3.3    รายงานความคืบหน้าการตอบแบบสอบถามความคิดเหน็เรื�องการปรบัเปลี�ยนแปลงเกณฑ ์มอก.272-

2549 และ มอก.2321-2549 จากสมาชิกสมาคม 

  ประธานในที�ประชุม รายงานในที�ประชุมว่า ทางสมาคมไดส้ง่แบบสอบถามออกไปยงัสมาชกิสมาคมทั �งหมด 

47 บรษิทั ณ วนัที� 29 ตุลาคม 2562 ตอบกลบัมา 32 บรษิทั ผลที�ไดจ้ากสมาชกิที�ตอบกลบัมา คอื  
- เหน็ดว้ยกบัมตคิณะกรรมการ 23 บรษิทั  

- ไม่เหน็ด้วยกบัมติกรรมการ 8 บรษิัท (ในบางบรษิัทเหน็ด้วยในบางหวัขอ้ และไม่เหน็ด้วยในบาง

หวัขอ้) 

- ไม่แสดงความคดิเหน็  4 บรษิทั 

 เมื�อได้ผลการตอบกลบัมานี�แลว้ ประธานในที�ประชุมจงึอยากจะขอความคดิเหน็จากในที�ประชุมว่ามคีวามคดิเหน็
อย่างไรบา้งกบัผลที�ตอบกลบัมานี� 
 คุณสชุาต ิแจง้ในที�ประชุมว่า จากจาํนวนการตอบกลบัแบบสอบถาม ตอบกลบัมา 34 บรษิทั ใน 47 บรษิทั คดิเป็น 

72% ถอืว่าเป็นตวัเลขที�น่าเชื�อได ้เมื�อเทยีบกบัการตอบกลบัที� สมอ.ส่งถงึผูผ้ลติ ส่งออกไป 87 บรษิทั ตอบกลบัมาเพยีง 8 บรษิทั
เท่านั �น แต่ทาง สมอ.ยงันํามาซึ�งการปรบั ร่าง มอก.สนํี�าในครั �งนี� และเหตุผลในการปรบัเปลี�ยน ร่าง มอก.สนํี�าในครั �งนี� น่าจะเกดิ

จากการที�มีบริษัทผู้ผลิตบางรายได้ออกหนังสอืเรยีกร้องให้มีการปรบัเปลี�ยน จึงอยากจะขอร้องและขอความร่วมมอืจากท่าน

อนุกรรมการในที�ประชุมวนันี�ว่า ใหช่้วยรายงานความคบืหน้า ว่ามกีารอพัเดทหรอืมกีารเคลื�อนไหวไปทศิทางใดบา้ง เพื�อใหส้มาชกิ
ไดร้บัทราบขา่วสาร ขอ้มลูดว้ย 

 คุณเอกพทิย ์รายงานในที�ประชุมว่า จากที�ไดเ้ขา้มาร่วมประชุมเมื�อ 2 เดอืนที�แลว้ หลงัจากนั �นทางคณะอนุกรรมการ

ได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั �ง ในส่วนของ มอก.272-2549 จะไม่มีการแบ่งชั �นคุณภาพ ยงัคงให้มีชั �นคุณภาพมาตรฐานเดียว

ตามเดมิ แต่ มอก.2321-2549 ไดม้ผีูใ้ชง้านเสนอใหม้กีารแบ่งชั �นคุณภาพเพื�อใหส้ะดวกต่อการระบุสเปคและการจดัซื�อ และเพื�อให้
ง่ายต่อการตดัสนิใจ เนื�องจากราคาค่อนขา้งแตกต่างกนัมาก จงึอยากใหม้กีารแบ่งชั �น มอก.2321-2549 ส่วนของ VOC ไม่อยากให้

นํามาใส่ใน มอก.สนํี�า เนื�องจากเกรงว่าจะเป็นการทบัซ้อนกบัฉลากเขยีว ซึ�งผลติภณัฑ์ที�ได้ มอก.นั �น ไม่ได้ผ่านฉลากเขยีวทุก
ผลติภณัฑ์ และในการทดสอบความทนนํ�าและความทนด่าง ไดอ้้างองิจากสงิคโปร์สแตนดาร์ด เมื�อ 20ปีที�แล้ว เพื�อเป็นการยก
มาตรฐานใหส้งูขึ�นจงึอยากปรบัเกณฑ ์และทางคณะอนุกรรมการยงัไม่เคยเหน็ผลการทดสอบจงึอยากขอใหม้กีารทดสอบความทน

นํ�าและความทนด่าง 
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 คุณสชุาต ิแจง้ว่าอยากใหนํ้าเอา VOC มาใสใ่นเกณฑ ์มอก.ดว้ย เพื�อไม่ใหไ้ปโฟกสัเฉพาะเรื�องฉลากเขยีว เนื�องจาก
การขอฉลากเขยีวมค่ีาใชจ้่ายค่อนขา้งสงู ทําใหม้ผีลกระทบต่อผูผ้ลติ ถ้าหากนําเอา VOC มาเป็นในเกณฑ ์มอก. สนิคา้ ที�ไดร้บั
มอก.แลว้นั �นหากไดร้บัฉลากเขยีวดว้ยกน่็าจะเป็นผลด ีและอยากจะขอฝากท่านอนุกรรมการช่วยสื�อขา่วไปยงักลุ่มอนุกรรมการดว้ย 

 คุณวเิชยีร ขอสอบถามในที�ประชุมว่า คณะอนุกรรมการจากสมาคมผูผ้ลติสไีทยมกีี�ราย และในช่วง 3 เดอืนที�ผ่านมา 
มสีมาชกิบรษิทัใดไดท้าํการทดสอบความทนนํ�าและความทนด่างแลว้หรอืไม่ 

 คุณแถมเพชร (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์) แจ้งในที�ประชุมว่า ได้รบัหนังสอืจากทาง สมอ.เรื�องขอข้อมูลสนับสนุนการ
ทดสอบความทนนํ�าและความทนด่าง ซึ�งอยู่ในระหว่างดําเนินการ และ ไดร้บัหนังสอืจากทางสมาคมเรื�องขอความคดิเหน็ฯ กไ็ด้

ตอบกลบัขอ้มลูมาแลว้ 

 คุณเอกพทิย ์แจง้ในที�ประชุมว่า ทาง บจก.โจตนัไทย อยู่ระหว่างการรอผลจากทางสมาคมว่าจะสนับสนุนใหม้กีาร

ทดสอบความทนนํ�าและความทนด่างหรอืไม่ ทาง บจก.โจตนัไทย จงึยงัไม่ไดม้กีารทดสอบความทนนํ�าและความทนด่าง 
 คุณพล (บจก.บางกอกไชน่าเพน้ท)์ แจง้ในที�ประชุมว่า ทางสมอ.ไดส้อบถามมาว่าความสามารถในการทดสอบทาง

บรษิทัผูผ้ลติสามารถทําไดห้รอืไม่ เพื�อเป็นแนวทางในการร่าง มอก.สนํี�า ทาง สมอ.จงึอยากสอบถามมายงับรษิทัผูผ้ลติ รายใหญ่ 

รายกลาง หรอืรายเลก็มใีครพอทาํไดห้รอืไม่ ทางสมอ.อยากจะทราบว่าอะไรที�เป็นไปได ้หรอือะไรที�เป็นไปไม่ได ้

 ประธานในที�ประชุม สอบถามในที�ประชุมว่า ถ้าทางสมาคมจะส่งหนังสอืออกไปยงัสมาชกิ เรื�องขอความร่วมมอืใน
การทดสอบความทนนํ�าและความทนด่าง สมาชกิที�เป็นผูผ้ลติมคีวามพรอ้มในการทดสอบหรอืไม่ จงึอยากขอมตใินที�ประชุมว่า ควร
ออกหนงัสอืแจง้ขอความร่วมมอืในการทดสอบความทนนํ�าและความทนด่างออกไปยงับรษิทัผูผ้ลติทุกบรษิทั และจะออกหนังสอืให้

ทนัภายในวนัที� 4 พฤศจกิายน 2562 กาํหนดวนัตอบกลบัขอ้มลูภายในวนัที� 22 พฤศจกิายน 2562 

 คุณวเิชยีร แจ้งในที�ประชุมว่า อยากให้เลอืเอาบรษิัทใดบรษิัทบรษิัทหนึ�งทดสอบว่าทําได้หรอืไม่ เพื�อเป็นการลด
ความสญูเปล่า และในหนงัสอืที�ทาง สมอ.สง่มานั �น มทีั �งเรื�องที�น่าเหน็ดว้ยและไม่น่าเหน็ดว้ย เช่น ถ้าการปรบัปรุงในครั �งนี�เพื�อเป็น
การยกระดบัมาตรฐานของอุตสาหกรรมสใีนประเทศไทยกเ็ป็นเรื�องที�ควรทํา และ อยากทราบว่า มาตรฐานการแบ่งเกรด หรอืแบ่ง

ชั �นคุณภาพ ในต่างประเทศมกีารแบ่งเกรด หรอืแบ่งชั �นคุณภาพดว้ยหรอืไม่ ถ้าไม่มเีรากไ็ม่ควรทํา เนื�องจากไม่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล 

 คุณแถมเพชร (บมจ.ทโีอเอ เพน้ท)์ แจง้ในที�ประชุมว่า ประเทศจนีมกีารแบ่งชั �นคุณภาพ เป็น Level แต่ไม่ไดล้ง 

Detail ว่าแบ่งจากอะไรบา้ง และในสว่นของ มอก.272-2549 , มอก.2321-2549 มมีากว่า 10 ปีแลว้ และดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆมกีาร

ปรบัเปลี�ยนและพฒันาไปมากแล้ว จงึควรมกีารปรบัเปลี�ยน มอก.275-2549 และ มอก.2321-2549  เพื�อเป็นการการชี�บ่งใหท้าง
ผูบ้รโิภคทราบ และมคีวามชดัเจนในการเลอืกซื�อผลติภณัฑ ์

 คุณสุชาติ แจ้งในที�ประชุมว่า ไม่อยากให้มกีารแบ่งชั �น มอก.2321-2549 อยากให้มีการเขา้มาพูดคุยแลกเปลี�ยน
ความคดิเหน็และแนวทางในการปรบัเปลี�ยนเกณฑก์นัเป็นการภายในสมาคมก่อน ไม่อยากใหส้ง่เรื�องการปรบัเปลี�ยนเกณฑต่์างๆสง่

ตรงไปยงั สมอ. อยากใหม้คีวามเหน็ใจกนัและมกีารทาํงานร่วมกนั 

 ประธานในที�ประชุม แจง้ว่า จะสอบถามกบัตวัแทนจากประเทศอื�นๆในการประชุม APIC 2019 นี� ว่ามกีารแบ่งเกรด

ใน มอก.สนํี�า หรอืไม่ และจะนํามารายงานในการประชุมครั �งต่อไป และอยากจะขอฝากคณะอนุกรรมการ เกี�ยวกบัแนวทางในการ

ปรับเกณฑ์ มอก.2321-2549 ให้เอาเกณฑ์หรือสแตนดาร์ดจากประเทศอื�นๆมาคุยกันก่อน ฝากให้ช่วยสื�อสารออกไปยัง
คณะอนุกรรมการ และในส่วนของ VOC หากจะมกีารนําเขา้มาเป็นเกณฑ ์อยากใหร้วม มอก. เขา้กบัฉลากเขยีวดว้ย ถ้ารวมเขา้

ดว้ยกนัไดก้ค็วรนํา VOC เขา้มาเป็นเกณฑใ์นการทดสอบดว้ย 

  

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ และเหน็พอ้งใหม้กีารออกหนังสอืขอความร่วมมอืในการทดสอบความทนนํ�า และ ความทนด่าง

ของสนํี�าอมิลัชนัทั �วไป มอก.272-2549 และ ขอขอ้มลูเพื�อพจิารณาแบ่งชั �นคุณภาพสนํี�าทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549 ออกไป

ยงับรษิทัสมาชกิผูผ้ลติ และกาํหนดวนัตอบกลบัผลการทดสอบภายในวนัที� 22 พฤศจกิายน 2562 
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วาระที� 4 เรื�องเพื�อพิจารณา 

4.1  รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณสรนิทพิย ์แจง้ในที�ประชุมว่า มสีมาชกิใหม่สนใจสมคัรเขา้มาเป็นสมาชกิสมาคมหลายราย ไดแ้ก่  

- บ.สเีดลตา้ จาํกดั  ประเภทสามญั จดทะเบยีนเป็น นล.122/2561 แต่ไม่มใีบ รง.4 (จะสอบถามกลบัไปอกีครั �ง) 
- บ.ไบรเทนโปลเีทรดดิ�ง  ประเภทวสิามญั 

- บ.ยนูิค ไฟน์  ประเภทวสิามญั 

- บ.คาลดกิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ประเภทวสิามญั ตดิต่อมาจากงาน APCS  2019 

- บ.Helmut Fischer ประเภทวสิามญั ตดิต่อมาจากงาน  APCS  2019 

จงึอยากขอมติในที�ประชุมรบัรอง ทั �ง 5 บรษิทันี� และ ม ีบ.Golcha ไดแ้จง้ขอสมคัรสมาชกิเขา้มาอกีหนึ�งบรษิทั มี

การจดทะเบยีนในประเทศไทย แต่ไม่มอีํานาจในการซื�อขาย เป็นการจดทะเบยีนเพื�อหาขอ้มูลส่งไปยงับรษิัท จงึอยากสอบในที�
ประชุมว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัสมาคม หรอืไม่ 

บ.โกลเดน้ แอโร โค๊ทติ�ง จาํกดั และ บ.เพาเดอร ์พลสั จาํกดั ไดแ้จง้ขอลาออกจากการเป็นสมาชกิ 

จาํนวนสมาชกิสมาคม ณ วนัที� 29 ตุลาคม 2562 มทีั �งหมด 98 บรษิทั  สมาชกิสามญั 45 บรษิทั  สมาชกิวสิามญั  53 บรษิทั   
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ และมมีตริบัรองสมาชกิใหม่ 5 บรษิทั และมมีติรบัรองการลาออกจากการเป็นสมาชกิ 2 บรษิัท 
และปฏเิสธการสมคัรสมาชกิใหม่ ของ บ.Golcha เนื�องจากไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัสมาคม 

 

4.2 รายงาน รายรบั-รายจ่ายประจาํเดือน                                                    (เอกสารแนบหมายเลข 1)  

คุณพริยิะ รายงานในที�ประชุมถงึ งบรายรบัและรายจ่ายประจาํเดอืนกนัยายน 2562  
รายรบัจากการเกบ็ค่าบาํรุงสมาคม   17,000 บาท 

รายจ่าย   51,867.00 บาท  
ในเดอืนกนัยายน 2562 มรีายจ่าย มากกว่า รายรบั 34,867.00 บาท 

ยอดเงนิในบญัช ีออมทรพัย ์ธ.ไทยพาณิชย ์คงเหลอืประมาณ 512,570.14 บาท เงนิฝากประจํา ธ.ทสิโก ้เป็นเงนิ 

1,501,006.23 บาท รวมทั �ง 2 บญัชเีท่ากบั 2.013,576.37 บาท 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ  

  

 4.3 สีบริจาคโรงเรียน วดัไชยมงคลวิทยาคม บ้านผกักะย่า ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อบุลราชธานี 

 ประธานในที�ประชุม แจง้ในที�ประชุมว่า กจิกรรม CSR ของสมาคมในปีพ.ศ. 2562นี� ทางสมาคมจะจดักจิกรรม 
CSR เพื�อไปช่วยเหลอืโรงเรยีนที�ประสบอุทกภยัในจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นโรงเรยีนวดั และเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ อยู่ในพื�นที�
ค่อนขา้งห่างไกลจากตวัจงัหวดัอุบลราชธานี และยงัไม่ไดร้บัความช่วยเหลอืจากทางภาครฐั หรอืภาคเอกชนอื�นๆ ไดส้อบถามไป

ทางโรงเรยีนทราบว่าไดร้บัความเสยีหายในสว่นของอุปกรณ์การเรยีน เช่น โต๊ะ เกา้อี� ชั �นวางหนังสอื คอมพวิเตอร ์พดัลม ฯลฯ ใน

สว่นของสทีี�จะปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคารเรยีนนั �น ทางโรงเรยีนยงัไม่ทราบจาํนวนสทีี�จะใชง้าน เนื�องจากตวัอาคารทรุดและเอยีงต้อง
รอทางกรมโยธกิารแจง้ผลการประเมนิตวัอาคารเรยีนมาก่อน ว่าอาคารสามารถใชง้านต่อไปไดห้รอืไม่ 

 คุณสชุาต ิแจง้ในที�ประชุมว่า ใหท้าํหนงัสอืขอเชญิบรจิาคแจง้ออกไปยงัสมาชกิสมาคม เพื�อเปิดรบับรจิาคเป็น

เงนิแลว้สง่มอบใหท้างโรงเรยีนเพื�อจดัซื�ออุปกรณ์การเรยีน แลว้ใหท้างโรงเรยีนแจง้รายละเอยีดการจดัซื�ออุปกรณ์มายงัสมาคมเพื�อ
แจง้ใหท้่านที�ร่วมบรจิาคไดท้ราบ 
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มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ และ มมีตใิหด้าํเนินการกจิกรรม CSR ไปยงัโรงเรยีนวดัไชยมงคลวทิยาคม บา้นผกักะย่า  

ต.ตระการ อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี 

 

4.3 กฐินสามคัคี วดัสะแกซึง อ.ปากพลี จ.นครนายก ทอด วนัที� 3 พฤศจิกายน 2562  
คณุวนัชยั พนมชยั    เลขาธิการ สมอ. เป็นประธาน 

 ประธานในที�ประชุม แจ้งในที�ประชุมว่า ทาง สมอ.ส่งหนังสอืแจ้งบอกบุญมายงัสมาคม ว่าจะมีการทํากฐิน

สามคัคไีปทอด ณ วดัสะแกซงึ อ.ปากพล ีจ.นครนายก จงึอยากปรกึษากรรมการและที�ปรกึษาถงึยอดที�จะร่วมทาํบุญกฐนิสามคัคใีน
ครั �งนี� 
 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมมีต ิอนุมตัริ่วมทาํบุญกฐนิสามคัค ีเป็นเงนิ 10,000 บาท มอบหมายคุณพริยิะ (เหรญัญกิสมาคม) นําซอง

กฐนิไปมอบใหท้่านเลขาธกิาร สมอ. คุณวนัชยั พนมชยั ที� สมอ. ในวนัพุธ ที� 30 ตุลาคม 2562 

 

 4.5 สนับสนุนการแข่งขนักอลฟ์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จดัโดยกลุ่มเคมี 

 ประธานในที�ประชุม แจง้ในที�ประชุมว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย กลุ่มเคม ี(คุณเพชรรตัน์ เอก

แสงกุล เป็นประธานกลุ่มเคม)ี จะมกีารจดัแข่งขนักอลฟ์ขึ�น  ในวนัจนัทร ์ที� 9 ธนัวาคม 2562 ณ สนามกอลฟ์ Thai Country Club 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา  เพื�อเป็นการเชื�อมสมัพนัธท์ี�ดกีบัทางสภาอุตสาหกรรมฯ และกลุ่มเคม ี จะขออนุมตัซิื�อ ก๊วนกอลฟ์ 1 ทมี 
เป็นเงนิ 50,000 บาท  
 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมมีต ิอนุมตังิบสนนัสนุน ซื�อก๊วนกอลฟ์ 1 ทมี เป็นเงนิ  50,000 บาท 

 

 4.6 กาํหนดตารางการประชุมสมาคม ปี 2563 และ กิจกรรมสมาคม 

 ประธานในที�ประชุม แจ้งในที�ประชุมว่า ประชุมครั �งหน้า ครั �งที�9/2562 ในวนัองัคาร วนัที� 26 พฤศจกิายน 
2562 และในเดอืนธนัวาคม 2562 จะไม่มกีารประชุมกรรมการ และจะประชุมอกีครั �ง ในเดอืนมกราคม 2563 พรอ้มกบังานกจิกรรม
ปีใหม่ของสมาคมดว้ย 

 คุณสชุาต ิแจง้ในที�ประชุมว่า จากการประชุมที�ผ่านมานั �น ทุกวนัองัคาร สุดทา้ยของเดอืน กรรมการบางท่าน

ไม่สะดวกในวนัองัคาร สดุทา้ยของเดอืน หากจะเปลี�ยนเป็นองัคารที� 4 ของเดอืน กรรมการท่านอื�นๆจะสะดวกร่วมประชุมหรอืไม่ 

 ประธานในที�ประชุม แจง้ว่า จะขอลงรายละเอยีดวนัประชุมกรรมการในการประชุมครั �งหน้า และกจิกรรมปีใหม่

ที�จะจดัในเดอืนมกราคมนั �น อยากขอความคดิเหน็ว่าควรจดัวนัที�เท่าไหร่ เนื�องจากเกรงว่าจะตรงกบัเทศกาลตรุษจนี อาจทําให้
สมาชกิไม่สะดวกมาร่วมงานปีใหม่ 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมรบัทราบ และ มมีตว่ิา กจิกรรมปีใหม่  2563 จะจดัขึ�นในวนัองัคาร ที� 21 มกราคม 2563 

 

วาระที� 5 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

- คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้  

 คุณสชุาต ิแจง้ในที�ประชุมว่า มคีวามกงัวลใจเกี�ยวกบั เรื�องค่าเงนิบาทที�แขง็ตวัและสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ในทุกวนันี�  และ ปญัหากฎหมายของภาครฐัที�ไม่สนบัสนุนผูป้ระกอบการ 
- คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ลาการประชุม) 



 

 

 

หน้า 7 จาก 7 

312 SOI PHAHONYOTHIN 32, PHAHONYOTHIN ROAD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND. 

TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: tpma43.org 

  คุณสุชาติ แจ้งในที�ประชุมว่า กฎหมายเกี�ยวกบัสารเคมีออกมาค่อนข้างมาก และในอนาคต การกําจดั/
ทาํลายภาชนะจะเป็นความรบัผดิชอบของบรษิทัผูผ้ลติ 

- คุณสายนัต ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม (แทน) (ลาการประชุม) 

 ประธานในที�ประชุม แจง้ในที�ประชุมว่า ทางคุณสายณัต์ไดม้กีารรวบรวมขอ้เสนอแนะและกฎหมายซํ�าซอ้น 
สง่มาใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

- คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ  

- คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ�มยอดสมาชกิสมาคม  

    

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ       

 ประธานในที�ประชุม แจง้ในที�ประชุมว่า การประชุม APIC ที�จะมขีึ�นในปี 2563 หรอื 2564 จะมกีารมาจดัประชุมที�
ประเทศไทย และจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม APIC 2562 มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 35 คน  
 ทาง สมอ. ได้มีการตอบกลับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สมาคมผู้ผลิตสไีทยมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่าง

มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑส์ทีุกฉบบั  ไดต้อบกลบัมาว่า มคีวามยนิดทีี�จะให้ทางสมาคมมี

สว่นร่วมฯ แต่ทั �งนี�ถอืว่าเป็นอํานาจของกรรมการชุดใหญ่ และจะระบุเรื�องนี�เขา้ไปในวาระการประชุมของกรรมการชุดใหญ่ในการ

ประชุมคราวหน้า (ยงัไม่ไดก้าํหนดวนัประชุม) ตอ้งรอมตใินที�ประชุมของกรรมการชุดใหญ่อกีครั �ง 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

   

ปิดการประชุม เวลา 16.15  น.    

 

 

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 6  พฤศจกิายน 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  1 ม.ค- 30  ก.ย.62 สะสมเดอืนนี

รายรับ
รายได้ค่าสมาชิก  - สามญั 229,982.0        25,000.0      79,992.0          10,000.0      5,000.0            15,000.0          60,000.0          5,000.0            15,000.0          214,992.0             
รายได้ค่าสมาชิกใหม่ 31,000.0          9,000.0            8,000.0          7,000.0             24,000.0               
รายได้ค่าสมาชิก  - วิสามญั 183,981.0        44,000.0      36,000.0          8,000.0         8,000.0          8,000.0            79,971.0          12,000.0          4,000.0            199,971.0             
รายได้สัมมนา/  ขายPAN TONE ปี ,54 -                   -                         
รายได้สังสรรปีใหม่และสัมมนา,สังสรรสมาชิก -                   -                         
รายได้ ประเภทเงินสนับสนุนจากสภาหอฯ ,และอื�นๆ -                   -                         
รายได้ดอกเบี� ยรับ 4,193.3            1,937.0          17,305.5          19,242.5               
รายได้จากบริจาค,/สนับสนุนการประชุม APIC'15  / รายได้อื�นๆ 74,897.60 11,400.0      12,000.0          15,000.00        38,400.0               

524,053.9        80,400.0      124,992.0        18,000.0      8,000.0          17,000.0          9,937.0          40,305.5          161,971.0        17,000.0          19,000.0          -                   -                 496,605.5             
รายจ่าย -                         
ของขวญัวิทยากร , ของขวญัปีใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของชาํร่วย 42,198.7          4,000.0         4,000.0                  
ค่าเดินทางสัมนาต่างประเทศ 50,123.7          -                         
รางวลัพนักงานบริการ  และ เงินเดือนพนักงาน 66,200.0          9,700.0         9,700.0            9,700.0         9,700.0          9,700.0            9,700.0             9,700.0            67,900.0               
ค่ารับรอง -                   -                         
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณีย ์ค่าโทรศพัท์ 2,912.0            3,200.0             1,053.0            4,253.0                  
ค่าอาหารประชุมใหญ่ 70,138.6          21,375.0      39,251.8        60,626.8               
ค่าอาหารประชุมประจาํเดือน 35,842.1          4,718.6         10,154.3          5,009.7             10,606.2          30,488.8               
(ค่าใช้จ่ายAPCS2550)(จดัประชุมAPIC'2552) }APCS  ค่าจดักจิกรรม CSR 43,390.0          26,307.8          26,307.8               
ค่าอาหารสัมมนา & ปีใหม่ ,  ค่าเขา้ร่วมสัมมนา , ค่าสถานที� ค่าใช้จ่าย การจดัสัมมนา187,212.9        48,819.2          48,819.2               
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ (กรอบ ป้าย ตรายาง และทาํเนียบสมาคม) ค่าปรับ -                   -                         
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ ์, ค่าเช่าพื�นที� Web และ โดเมน เนม 3,289.0            2,140.0            2,140.0                  
ค่าสอบบัญชี และ ค่าจดัทาํบัญชี 18,920.0          19,960.0      19,960.0               
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สมาชิกชาํระเกนิ) , ค่าจดัทาํ Web,ช่อดอกไม,้หรีด,ทาํบุญต่างๆ12,926.0          2,000.0            2,000.0                  
ค่าบริจาค /  ชาํระคืนเงินกูย้มื  / เงินคืนสมาชิก -                   -                         
ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ�ม , ชาํระค่าบาํรุงเกนิ และ รายการ Adjust ปรับยอด -                   -                         
ค่าใช้จ่ายภาษีประจาํปี , ภาษีดอกเบี� ยเงินฝาก -                   -                         
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,270.0            460.0            60.0                 90.0              60.0               60.0                 60.0                 90.0                  60.0                 30.0                  970.0                     
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ 2,765.0            -                         
ภาษีหักณ.ที�จ่าย , 7,182.6            193.8             1,800.0            1,993.8                  
 Paint show,ค่าชิปปิ� ง Pan Tone -                   10,187.0          1,432.0             11,619.0               
ค่าสมาชิกสภาหอการคา้ไทย , ร่วมกจิกรรมสภาหอการคา้ไทย -                   18,190.0          50,000.0          68,190.0               

544,370.6        14,160.0      76,769.2          55,843.6      49,011.8        19,947.0          193.8             12,014.3          69,431.7          51,867.0          30.0                  -                   -                 349,268.3             
รายรับมากกว่ารายจ่าย -20,316.70 66,240.0 48,222.8 -37,843.6 -41,011.8 -2,947.0 9,743.3 28,291.2 92,539.4 -34,867.0 18,970.0 0.0 0.0 147,337.3
Pass Book กอ่นหน้า  ณ  31 ธ.ค. 2561 เท่ากบั 722,507.88 (1)  Pass Book As at 30/ก.ย./2562   เป็นเงิน 842,570.14 (2)   (เงินฝากประจาํ ธ.ทีสโก ้เมื�อ 3/6/2019 เป็นเงิน  1,171,006.23 บาท อบ.1.50) (1)+(2)  เท่ากบั  2,013,576.37 บาท
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2560    742,824.50 .

สมาคมผู้ผลติสีไทย
งบรายรับ-รายจ่าย
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