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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 7/2562 

วนัองัคาร ที�  24 กนัยายน  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. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั �นแนล ประธานกลุ่มการคา้                                                                              

3. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

4. คุณสายณัต ์ แม่นด ี บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม (แทน) 

5. คุณวชิยั คุณูปการ บจก.กปัตนั โค๊ตติ#ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

6. คุณประยุทธ ์ เตชะมนูญ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ (แทน) 

7. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อั $คโซ่ โนเบล เพน้ทส์(ประเทศไทย) สาขาชลบุร ี  เลขาธกิาร 

8. คุณนารรีตัน์               เถาวช์าล ีสงิหส์าย บจก.เบเยอร ์ กรรมการ            
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

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

2. คุณพชิยั เพิ�มทรพัยห์ริญั บจก.อุไรพาณิชย ์ สมาชกิสามญั 

3. 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. คุณภาณวทิย ์ ลิ�มศลิา บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

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

5. คุณอาํนวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์ ที�ปรกึษา 

6. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ที�ปรกึษา 

7. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ---------------- ที�ปรกึษา 

8. คุณประสทิธิ 4 ภูมสิถติยพ์งษ์ ---------------- ที�ปรกึษา 

9. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ 4 บจก.อั $คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

10. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  กรรมการ 

11. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ 4แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอล   กรรมการ 

12. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์   กรรมการ 
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13. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก.เอส.เอน็.อารฬ์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์  ที�ปรกึษา 

14. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกุีล --- ที�ปรกึษา 

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

16. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท้ ที�ปรกึษา 

 

เริ�มประชุม 14.17 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  6/2562 เมื�อวนัองัคาร ที� 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

วาระที� 2 เรื�องสืบเนื�อง 

2.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

คุณพริยิะ รายงานในที�ประชุมว่า จํานวนสมาชกิที�คงค้างชําระค่าบํารุงสมาคมฯ ณ วนัที� 24 กนัยายน 2562 ค้าง

ชาํระอยู่ประมาณ 13 ราย และมยีอดเงนิโอนเขา้มา 2 ราย ยงัไม่ไดร้บัหลกัฐานว่ามาจากบรษิทัใด  และในเดอืน สงิหาคม 2562  มี
รายรบัจากการชาํระค่าสมาชกิ ประมาณ 140,000 กว่าบาท รวมรบัชาํระค่าสมาชกิจากเดอืน มกราคม – สงิหาคม 2562   402,963 
บาท เมื�อเทยีบกบัปีที�แลว้ 444,000 บาท ถอืเป็นยอดที�ใกลเ้คยีงกนั และในรายที�ยงัคา้งชําระอยู่นั #น ทางคุณพริยิะ จะออกเอกสาร
เรยีกเกบ็เงนิ และสง่จดหมายออกไปอกีครั #ง 

คุณประยุทธ ์จะช่วยตาม บรษิทั อั $คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาแจง้วฒันะ 
คุณพชิญานนัท ์จะช่วยตาม บรษิทั โจตนัไทย จาํกดั 

คุณสเุมธ จะช่วยตาม บรษิทั คอมแพค อนิดสัทรี#ส ์จํากดั , บรษิทั นากาเซ่(ปทท) จํากดั และ บรษิทั โกลบอล เคมี� 
เอเอสซซี ีจาํกดั 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

2.2 รายงานเรื�อง Line เกี�ยวกบัเนื�อหาที�จะสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัทางสมาชิกสมาคม โดย คณุปภิชชั 

คุณประยุทธ ์แจง้ในที�ประชุมแจง้ว่า ทางคุณปภชิชั จะขอรายงานรายละเอยีดในการประชุมคราวหน้า  

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

2.3 รายงานผล จาก สมอ. ที�ทางสมาคมได้ทาํหนังสือขอความอนุเคราะหใ์ห้ทางสมาคมผู้ผลิตสีไทยเป็นผู้
สงัเกตกุารณ์คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที� 19/3 สีสาํหรบังานอาคาร-พื�นผิวปูน 

 ประธานในที�ประชุม รายงานในที�ประชุมว่า จากที�ได้ออกหนังสอืขอความอนุเคราะห์ใหท้างสมาคมเขา้ไปสงัเกตุ

การณ์คณะอนุกรรมการ 19/3 นั #น มติในที�ประชุมของคณะอนุกรรมการ 19/3 มมีติว่า ไม่อนุมตัใิหท้างสมาคมผูผ้ลติสไีทยเป็นผู้
สงัเกตุการณ์คณะอนุกรรมการ 19/3 แต่อย่างไรกด็ ีทางสมาคมยงัคงมกีารอพัเดทความเคลื�อนไหวจากทาง สมอ. เนื�องจากสมาคม
ยงัเป็นกรรมการชุดใหญ่ของ สมอ. และทาง สมอ.กย็งัต้องการความช่วยเหลอืด้านขอ้มูลต่างๆจากทางสมาคม และในช่วงนี#ทาง

คณะอนุกรรมการ 19/3 จะมกีารชะลอ การปรบัเปลี�ยน มอก.สนํี#าไว้ก่อน เนื�องจากกําลงัพจิารณาในส่วนของ มอก.สนํี#ามนัอลัคดี
ดา้น และ สนํี#ามนักึ�งเงา  
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 คุณสชุาต ิแจง้ในที�ประชุมว่า ในการปรบัเปลี�ยน มอก.นั #น ทาง สมอ.จะมกีารปรบัทุกๆ 10 ปี ตามระเบยีบ หรอื ปรบั

เนื�องจากมผีู้เรยีกรอ้งให้ปรบั และในการปรบัในครั #งนี#น่าจะมสีาเหตุมาจากมผีูเ้รยีกร้องให้มกีารการปรบัเปลี�ยนเกณฑ ์และ แบ่ง

เกรด ซึ�ง บรษิทัที�เรยีกรอ้งใหป้รบันั #น มผีลติภณัฑท์ี�ม ีQUV เกนิ 8 ปี และแจง้ว่าขายสนิคา้เกนิมาตรฐานทําใหบ้รษิทัไม่สามารถ

แข่งขนัการตลาดไดเ้นื�องจากมเีกณฑ์ QUV เกนิ 8 ปี และสูงกว่าเกณฑ์ของบรษิทัอื�นๆ และมองว่าการที�บรษิัทผูผ้ลตินั #นๆออก
หนงัสอืเรยีกรอ้งไปยงั สมอ.ทาํใหเ้กดิการขา้มหน้าสมาคมและสรา้งความเหลื�อมลํ#า จงึอยากเสนอวธิลีดความเหลื�อมลํ#า โดยอยาก

ใหเ้ชญิระดบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ หรอืเจา้ของบรษิทั ของบรษิทัผูผ้ลติใหญ่ๆมาพูดคุยกนั และรวบรวมขอ้มูลแลว้จงึแจง้ขอ้มูลออกไป

ยงั สมอ. หรอืหน่วยงานอื�นๆ 

 ประธานในที�ประชุม แจ้งในที�ประชุมว่า หนังสอือกีฉบบัที�ทางสมาคมออกไปถึง สมอ. เพื�อขอมีส่วนร่วมในการ
พจิารณาร่าง มอก.ที�เกี�ยวกบัผลติภณัฑส์ทีุกฉบบันั #น ทาง สมอ.ไดส้อบถามเพิ�มเตมิกลบัมาว่า ทางสมาคมฯเป็นคณะกรรมการชุด

ใหญ่ของ สมอ.อยู่แล้ว ทําไมถึงต้องการเป็นคณะอนุกรรมการ ทางนายกสมาคมฯได้ชี#แจง้กลบัไปว่า หากสมาคมได้เป็นหนึ�งใน
คณะอนุกรรมการ จะสามารถรวบรวมและรับฟงัความคิดเห็นจากผู้ผลิตตั #งแต่เริ�มต้นการพิจารณาร่าง และเป็นสื�อกลางเพื�อ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูออกไปยงัสมาชกิของสมาคมฯ ซึ�งทางสมอ.ยงัไม่มกีารตอบกลบัหนงัสอืฉบบันี#กลบัมายงัสมาคม 

 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมรบัทราบ 

  

2.4 รายงานความคืบหน้า การตอบแบบสอบถามความคิดเหน็เรื�องการปรบัเปลี�ยนแปลงเกณฑ ์ มอก.272-

2549 และ มอก.2321-2549 จากสมาชิกสมาคม 

 ประธานในที�ประชุม รายงานในที�ประชุมว่า จากมตกิรรมการในที�ประชุมคราวที�แลว้ เมื�อวนัที� 27 สงิหาคม 2562 
ทางสมาคมไม่เหน็ดว้ยในการปรบัเปลี�ยนเกณฑ ์มอก.272-2549 และ มอก.2321-2549 จงึไดอ้อกแบบสอบถามความคดิเหน็ไปยงั

บรษิทัสมาชกิว่า เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ยกบัมตกิรรมการ โดยสง่ออกไปยงัสมาชกิสามญั ทั #งหมด 47 บรษิทั และมตีอบกลบัมา 

21 บรษิทั ผลที�ไดจ้ากสมาชกิที�ตอบกลบัมา คอื  

- เหน็ดว้ยกบัมตคิณะกรรมการ 14 บรษิทั  
- ไม่เหน็ดว้ยกบัมตกิรรมการ 3 บรษิทั 

- เหน็ดว้ยใหม้กีารทดสอบความทนนํ#า ทนด่าง แต่ไม่เหน็ดว้ยในการแบ่งเกรด  2 บรษิทั 

- ไม่แสดงความคดิเหน็  2 บรษิทั 

 เนื�องจากจํานวนที�ตอบกลบัมานั #น ยงัไม่ถงึครึ�งหนึ�งของจํานวนที�ส่งแบบสอบถามออกไป ทางนายกฯ จงึอยากขอ
อนุญาตในที�ประชุมขอเลื�อนกาํหนดการตอบกลบัแบบสอบถามออกไปก่อน และจะใหท้างทมีเลขาฯช่วยตามขอ้มูลตอบกลบัโดยจะ
ใหส้ง่ E-mail และโทรศพัทไ์ปยงัสมาชกิที�ยงัไม่ตอบกลบัอกีครั #ง เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูจากสมาชกิมาใหค้รบ  เนื�องจากขอ้มลูความคดิเหน็

จากสมาชกิทุกบรษิทัมคีวามสาํคญัมากในการรวบรวมเพื�อนําเสนอหรอืพดูคุยกบัทาง สมอ. 

 คุณสจุติรา เสนอในที�ประชุมว่า ขอใหร้วบรวมขอ้มลูใหไ้ดก้่อนการประชุมคราวหน้า วนัที� 29 ตุลาคม 2562 อาจจะมี
การแบ่งกลุ่มขอ้มลูที�ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เช่น  

- อยากใหม้กีารเปลี�ยนแปลง 
- ไม่อยากใหม้กีารเปลี�ยนแปลง 
- ไม่ไดผ้ลติ 

 ประธานในที�ประชุม แจง้ในที�ประชุมว่า เรื�องการแบ่งเกรดสนํี#า มอก.2321-2549 นั #น ในคณะอนุกรรมการเองกไ็ม่ได้
เหน็ด้วยทั #งหมด และมหีน่วยงานราชการที�แย้งและไม่เหน็ด้วยกบัการแบ่งเกรด ซึ�งเป็นหน่วยงานใหญ่ อาจจะเป็นช่วงเวลาที�
คณะอนุกรรมการ 19/3 ตอ้งถกเถยีงกนัไปอกีซกัระยะหนึ�ง และในสว่นของแบบสอบถามความคดิเหน็จากสมาชกินั #น ทางทมีเลขาฯ
จะพยามตามกลบัมาใหค้รบถว้น 
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มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ และเหน็พอ้งใหย้ดืเวลาในการตอบกลบัแบบสอบถามจากสมาชกิสมาคมออกไปก่อน 

 

2.5 รายงานการประชุมรว่มกบัสภาหอการค้าไทย โดย คณุสุชาติ 

คุณสชุาต ิรายงานในที�ประชุมเกี�ยวกบัเนื#อหาที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัสภาหอการคา้ไทย ดงันี# 
  - พรบ.ภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง จะมกีารออกกฎหมายใหม่และบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ.2563 และกฎหมายฉบบัย่อยจะ

มอีอกมาเพิ�มอกี 7 ฉบบั ทางภาคเอกชนเหน็ว่า พรบ.ภาษทีี�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งที�จะออกมานี#จะสงูกว่าเดมิค่อนขา้งเยอะ ถงึแมจ้ะ

ลดหย่อนภาษแีลว้กต็าม และลดหย่อนถงึแค่เพยีงปีที� 5 หลงัจากนั #นกต็้องจ่ายชําระภาษีเตม็ ทางภาคเอกชนไดช้ี#แจงว่าในสภาวะ
เศรษฐกจิที�ไม่ค่อยดนีี#อยากจะใหช้ะลอกฎหมายใหม่ออกไปก่อน และในการจดัเกบ็ภาษขีองปีต่อๆไปนั #น ในช่วงเดอืน พฤศจกิายน 

หรอื เดอืน ธนัวาคม 2562 จะมเีจา้หน้าออกไปสาํรวจที�ดนิเพื�อการจดัเกบ็ภาษี แต่จะไม่มกีารปรบัภาษียอ้นหลงั สาํหรบัภาษีที�อยู่

อาศยับา้นหลงัแรก และบา้นที�จะปลูกสรา้งเองนั #น ที�ดนิต้องเป็นชื�อ คุณA ,ผูข้ออนุญาตปลูกสรา้ง ต้องเป็นชื�อคุณA และ ทะเบยีน

บา้น กต็อ้งเป็นชื�อคุณA ดว้ย ถา้มขีอใดขอ้หนึ�งไม่ครบใน 3 ขอ้นี# จะไม่ถอืว่าเป็นบา้นหลงัแรกและจะไม่ไดย้กเวน้ภาษ ี 

 - ค่าเงนิบาทที�แขง็ และแนวโน้ม เหตุผลเนื�องจาก ในแบงค์ชาติมเีงนิสกุลดอลล่าร์ค่อนขา้งเยอะ และมกีลุ่มผู้เล่น

เงนิตราเลง็เหน็โอกาสที�เงนิบาทจะปรบัขึ#น จงึไม่มกีารนําเงนิออกมาใช้ทําให้มผีลกระทบคอืไม่มกีําลงัซื#อภายในประเทศ กลุ่มที�
กระทบและเดอืดรอ้นมากที�สดุ คอื กลุ่ม Local Content (วตัถุดบิและแรงงานในการผลติอยู่ในประเทศ แต่เน้นสง่ออก 100%) ทาํให้

การสง่ออกไม่สามารถสง่ออกได ้และทาํใหม้คีนตกงานเยอะขึ#น คนไม่มกีําลงัซื#อ ในขณะเดยีวกนัค่าเงนิบาทมโีอกาสแขง็ต่อไปอกี 

ทางกลุ่มในที�ประชุมสภาหอฯ โดย อ.ธนวฒัน์ได้เสนอแนะ ใหม้กีฎหมายสาํหรบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ และอยากให้

ประชาชนสามารถฝากเงนิไดด้ว้ยสกุลเงนิอื�นๆ เช่น เยน,หยวน,ดอลล่าร,์ปอนด,์ยโูร ไม่ใช่ใหฝ้ากไดเ้ฉพาะเงนิบาท 

 - ปญัหากฎหมายของทางภาครฐัที�ไม่สนบัสนุนผูป้ระกอบการ รวมทั #งกฎหมายที�ไม่เอื#อต่อการทาํธุรกจิ เช่น 

ออกกฎหมายแลว้ไม่สามารถปฏบิตัติามได ้ทาํลายต้นทุนธุรกจิ เช่น คารบ์อนฟรุตปริ#นท ์มโีอกาสจะถูกหยบิยกเขา้ไปในที�ประชุม 
กรอ. เนื�องจากว่ากฎหมายออกมาจากหลายๆกระทรวง ทําใหเ้กดิความซํ#าซอ้น จงึอยากให้รวบรวมกฎหมายซํ#าซ้อนที�ทางคุณ

สายณัหเ์คยรวบรวมไวน้ั #น อยากใหเ้พิ�มเตมิในส่วนของขอ้เสนอแนะ และใหเ้ปรยีบเทยีบกฎหมายแต่ละกระทรวง เช่น กระทรวง

โรงงาน กบั กระทรวงแรงงาน 

 ประธานในที�ประชุม แจง้ว่า มกีารรวบรวมกฎหมายซํ#าซอ้นที�ทางคุณสายณัหไ์ดท้ําไวก่้อนนี#แลว้ อยากขอใหเ้พิ�มใน
ส่วนของข้อเสนอแนะ เช่น เรื�องความร้อน แสงสว่าง เสยีง จะมีทั #งกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมที�ออกมาเรื�อง
เดยีวกนั อยากใหย้ดึหลกัปฏบิตัติามกระทรวงใดกระทรวงหนึ�งเพื�อความชดัเจน 
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วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 

3.1 รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณพชิญานนัท ์แจง้ในที�ประชุมว่า  จาํนวนสมาชกิสมาคมมทีั #งหมด 100 บรษิทั  สมาชกิสามญั 47 บรษิทั  สมาชกิ

วสิามญั  53 บรษิทั  และจากที�ทางสมาคมไดไ้ปร่วมออกบธูในงาน APCS 2019 ที�ไบเทค บางนา นั #น มหีลายบรษิทัที�มคีวามสนใจ

อยากสมคัรสมาชกิใหม่ ทางคุณสรนิทพิยไ์ดส้ง่ e-mail ใบสมคัรไปยงับรษิทัเหล่านั #นแลว้ และอยู่ในระหว่างรอการตอบกลบั 
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3.2 รายงาน รายรบั-รายจ่ายประจาํเดือน                                                    (เอกสารแนบหมายเลข 1)  

คุณพริยิะ รายงานในที�ประชุมถงึ งบรายรบัและรายจ่ายประจาํเดอืนสงิหาคม 2562  
รายรบัจากค่าบาํรุงสมาคม และ รายรบัจากคุณสชุาต ิ15,000 บาท   รวม 161,971.10 บาท 

รายจ่าย  รวม  69,431.70 บาท 

ในเดอืนสงิหาคม 2562 มรีายรบั มากกว่า รายจ่าย 92,539.40 บาท 

ยอดเงนิในบญัช ีออมทรพัย ์ธ.ไทยพาณิชย ์คงเหลอืประมาณ 500,000 บาท หลงัจากโอนยอด 330,000 บาท เพื�อ
ไปฝากเพิ�มในบญัชเีงนิฝากประจํา ธ.ทสิโก ้เดมิฝาก 1,171,006 บาท + 330,000 บาท รวมเป็น 1,501,006 บาท อตัราดอกเบี#ย 
1.5% ต่อปี 
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วาระที� 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

- คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้  

 คุณสุชาติ ได้รายงานการประชุมร่วมกบัสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เกี�ยวกบั พรบ.ภาษีที�ดนิ, ค่าเงนิ
บาทที�แขง็และแนวโน้ม  และ ปญัหากฎหมายของภาครฐัที�ไม่สนบัสนุนผูป้ระกอบการ 

- คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ลาการประชุม) 

 คุณสชุาต ิแจง้ในที�ประชุมว่า เรื�อง PRTR จะออกมกีารเป็นกฎหมายอย่างแน่นอน อยู่ในระหว่างการสาํรวจ

และการคดิคาํนวณ และจะบรรจุเป็นกฎหมายในอนาคตอนัใกลน้ี# 
- คุณสายนัต ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม (แทน)  

 คุณสายณัห ์แจง้ในที�ประชุมว่า คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิไดม้ปีระกาศร่างกฎหมาย เรื�องมาตรฐาน

คุณภาพดนิ เนื�องจากมกีารปลดปล่อยสารเคมมีากขึ#น ทั #งตั #งใจและไม่ตั #งใจ จงึเป็นที�มาของการร่างฯกฎหมายฉบบันี#ขึ#นมา หากมี

ความคบืหน้าจะนําเสนอในที�ประชุมต่อไป 

- คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ (ลาการประชุม) 

- คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ�มยอดสมาชกิสมาคม  
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วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ       

 ประธานในที�ประชุม ไดป้รกึษาในที�ประชุมถงึเรื�องกจิกรรมสมาคม และ ตารางการประชุมกรรมการ 

 -งานสงัสรรคปี์ใหม่ 2562 จะจดัในวนัประชุม ของเดอืน มกราคม 2563 (ลงรายละเอยีด วนัและวนัที�อกีครั #ง) 
 -ตารางการประชุมของกรรมการ ในปี 2562 กําหนดเป็นวนัองัคารสุดท้ายของเดอืน จํานวนกรรมการที�มาประชุม

ค่อนขา้งน้อย อาจจะไม่สะดวกเนื�องจากเป็นวนัองัคารสดุทา้ยของเดอืน จงึอยากขอความคดิเหน็จากกรรมการและที�ปรกึษาในส่วน
ของตารางการประชุมปี 2563 ว่ากรรมการและที�ปรกึษาสะดวกร่วมประชุมในวนั และ สปัดาหท์ี�เท่าไหร่ของเดอืน ใหบ้รรจุเป็นวาระ

ประชุมในการประชุมคราวหน้า 

 -งานสมัมนาวชิาการ ในปีนี#ยงัไม่มกีจิกรรม อยากใหเ้สนอหวัขอ้เรื�องงานสมัมนา เช่น เรื�อง Digital Disruptive , 

Inspiration หรอื การดแูลสขุภาพ การใชช้วีติ อยากใหล้องหาหวัขอ้และนําเสนอเขา้มาในกลุ่ม Line ต่อไป  

 -กจิกรรม CSR  สบีรจิาควดัครึ�งใต ้จ.เชยีงราย เนื�องจากทางวดัยงัไม่ไดม้กีารใชส้ ีจงึยงัไม่มกีารจดัสง่สไีปที�วดั 
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 คุณสชุาต ิเสนอใหท้าํ CRS เพื�อช่วยเหลอืโรงเรยีนที�ประสบภยันํ#าท่วมในพื#นที�จงัหวดัอุบลราชธานี โดยการรวบรวม

ส ี, เงนิ หรอืสิ�งของจําเป็นอื�นๆจากสมาชกิสมาคม โดยใหห้า List รายชื�อโรงเรยีน และให้ตั #งชื�อโครงการแลว้ประกาศออกไปยงั

สมาชกิ โดยมอบหมายใหท้างคุณสจุติรา ตั #งชื�อโครงการ และนําเสนอในกลุ่ม Line ต่อไป 
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ปิดการประชุม เวลา 16.05  น.    

 

 

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 28  กนัยายน พ.ศ.2562 
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