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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครัง้ท่ี 4/2563 

วนัพฤหสับดี ท่ี  13  สิงหาคม  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. คุณบญัชร ี มณีดษิฐ ์ บมจ.ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ 

3. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม  

4. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธกิาร 

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

6. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

7. คุณภาณวทิย ์ ลิม่ศลิา บจก.โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร  

8. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์(ประเทศไทย สาขาชลบุร ี กรรมการ 

9. คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก.ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ 

10. คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก.กปัตนัโค๊ตติง้  กรรมการ  
 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม  ทีป่รกึษา 

2. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก.อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา  

3. คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก.ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

4. คุณพรเทพ ก่อเกยีรต ิ บจก.ย.ูอาร.์เคมคีอล จ ากดั  สมาชกิสามญั 

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

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

กรรมการลาประชุม 

1. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประธานกลุ่มการคา้ 

2. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ.อซีึน่ แอนด ์โค            ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและ ความปลอดภยัและชวีอนามยั 

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

4. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ ์ บจก.อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

5. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบรูณะ        บจก.เบเยอร ์   กรรมการ  

6. คุณสมบรูณ์ ภกัดิแ์จ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอลส ์  กรรมการ  

7. คุณจารุรกั  บจก.โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

8. คุณปิลนัธนา  บจก.โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 
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9. คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

10. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------  ทีป่รกึษา 

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

12. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกีุล ------  ทีป่รกึษา 

13. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ ------  ทีป่รกึษา 

14. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก.เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

 

เร่ิมประชุม 13.40 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  3/2563 เมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2         เรือ่งสืบเน่ือง และ แจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 การเกบ็ค่าบ ารงุสมาคมฯ ปี 2563 และสมาชิกท่ีคงค้างค่าบ ารงุสมาคมฯ         (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 คุณพริยิะ รายงานการเกบ็ค่าบ ารุงสมาคมฯ มสีมาชิกคา้งช าระ ณ 31 กรกฎาคม จ านวน 16 ราย มจี านวนเงนิ
โอนเขา้ 5 รายการทีย่งัไม่ทราบชื่อสมาชกิผูโ้อน โดยจะมกีารสง่จดหมายแจง้เตอืนการช าระอกีครัง้ เพื่อใหท้ราบว่าผูท้ีช่ าระแลว้และ
ยงัไม่แจง้มาเป็นบรษิัทใด โดยในปี 2563 มยีอดรายรบัจากสมาชกิสามญั 204,992 บาท และสมาชกิวสิามญั 191,000 บาท รวม 
395,992 บาท 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 2.2   รายงานความคบืหน้าการจดัท า  Newsletter ของสมาคม โดยคณุปภิชชั       (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
       คุณปภิชัช น าเสนอหัวข้อในการจัดท า Newsletter ของสมาคมฯ ในรูปแบบจ านวน 4 หน้า โดยมีเนื้อหา
น าเสนอกจิกรรมของสมาคมฯ เสนอสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิ น าเสนอหวัขอ้หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสี
หรอืหัวข้อนวตักรรมที่น่าสนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตอบค าถามที่ให้ทางสมาชิกช่วยกัน คิดเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
Innovation ที่น่าสนใจน าเสนอโดยกลุ่มบรษิัทสมาชกิวสิามญั โดยการจดัท า Newsletter คาดว่าจะออกหลงัจากการจดังานฉลอง
ครบรอบ 20 ปี การก่อตัง้สมาคมผูผ้ลติสไีทย และจดัท า 1 ฉบบัต่อปี 
   คุณสายณัห์ เสนอใหม้กีารแจง้ปัญหาหรอืขอ้เสนอแนะโดยไม่ต้องบอกผู้ชื่อแจง้ ซึง่ทีป่ระชุมแนะน าว่าหวัขอ้นี้
ควรอยู่ในหวัขอ้ Website ของสมาคมฯ 
   ประธานที่ประชุมเหน็ด้วยในการน าเสนอหวัขอ้ Innovation หรอืแนวโน้มวตัถุดบิที่น่าสนใจจากบรษิทัสมาชกิ
วสิามญั ทีเ่ป็นขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ได้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการในทีป่ระชุมช่วยกนัรวบรวมค าถามทีค่าดว่าจะเป็นประโยชน์ใน
การน าเสนอ ส่งใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบพรอ้มรายละเอยีด ทีจ่ะเป็นความรูใ้นหวัขอ้หรอืค าถามทีเ่กยีวขอ้งนัน้ๆ ไดแ้ละน ามาเผยแพร่ใน 
Newsletter 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 2.3 รายงานความคืบหน้า ก าหนดจดังานฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตัง้สมาคมผูผ้ลิตสีไทย 
  คุณพชิญานนัท ์แจง้ในทีป่ระชุมว่าไดต้ดิต่อเรอืวนัเดอรฟู์ลเพริล์ ดนิเนอร ์ครซูส์ ตามทีคุ่ณสชุาตแินะน า ซึง่เป็น
ในรูปแบบ Buffet ในเรอืมจี านวน 3 ชัน้ รองรบัจ านวนแขกไดก้ว่า 100 คนในแต่ละชัน้ แต่สถานทีอ่าจไม่อ านวยเรื่องการตดิป้าย
ผูส้นบัสนุนและไม่สะดวกต่อสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมงานว่าอาจจะมาไม่ทนัเวลาเรอืออก  

โดยมตทิีป่ระชุมเหน็ตรงกนัว่าควรจดังานทีส่ถานทีเ่ดมิ คอืโรงแรมมณเฑยีรรเิวอรไ์ซต ์หอ้งวมิานทพิย ์วนัที ่15 
ตุลาคม ส ารองวนัที ่27 ตุลาคม ในรปูแบบโต๊ะจนีเนื่องจากจะมกีารเชญิแขก VIP และโรงแรมมมีาตรการรบัมอื Covid-19 โดยมกีาร
ตกัแบ่งอาหาร ในสว่นของการจดังานมกีารเตรยีมของช าร่วยเป็นกระเป๋าผา้, ป้ายคลอ้งเขา้งานและป้ายสนับสนุนแลว้ ในส่วน แสง 
ส ีเสยีง และการแสดง ไดม้กีารตดิต่อไวเ้มื่อครัง้ทีแ่ลว้ เพื่อสะดวกในการจดังานครัง้นี้ จะตดิต่อ Supplier เดมิ 

คุณปภชิชั แจง้ในทีป่ระชุมเรื่องวดีโีอ ทีจ่ะน าเสนอภายในงานว่าไดด้ าเนินการบางสว่นในการน าเสนอ แต่ถา้ตอ้ง
ใสเ่สยีงพดูแนะน าสมาคมฯ ลงในวดีโีอจะตอ้งเขา้หอ้งอดัเสยีง โดยอาจจะขอน าเสนอในรปูแบบภาพกจิกรรมเพื่อเล่าเรื่องราวแทน 

ประธานในทีป่ระชุมจะพจิารณารูปแบบรายละเอยีด ก าหนดการจดังานและปรกึษากบัอดตีนายกสมาคมฯ ใน
การเชญิแขก VIP เขา้ร่วมงาน เพื่อยนืยนัวนัจดังานและเตรยีมสง่จดหมายเชญิแก่สมาชกิต่อไป   

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 2.4 รายงานความคืบหน้าแบบสอบถามความเดือนรอ้นและความต้องการความช่วยเหลือในช่วง Covid-19 
เพื่อเสนอภาครฐั ผา่นสภาหอการค้า 
 ประธานในทีป่ระชุม แจง้ว่าทางคุณสุชาตไิดส้่งแบบสอบถามจากสภาอุตสาหกรรมมาในไลน์กลุ่มคณะกรรมการ 
โดยยงัไม่ไดร้บัแบบฟอรม์อพัเดทจากสภาหอการคา้ จงึใหส้มาชกิใชแ้บบสอบถามจากสภาอุตสาหกรรม และหากกงัวลเรื่องขอ้มูล
ของแต่ละบรษิทัฯ ทีไ่ม่ตอ้งการเปิดเผย สามารถด าเนินการสง่แยกในนามแต่ละบรษิทัได ้

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อพิจารณา 

3.1   รบัรองสมาชิกใหม่ 
    คุณสรนิทพิย ์แจง้ในทีป่ระชุมว่า ในช่วงเดอืนทีผ่่านมายงัไม่มสีมาชกิเพิม่เขา้ มสีมาชกิสามญัลาออกจ านวน 1 
ราย คอืบรษิทั โอเชีย่นโรตา้ จ ากดั มสีง่หนงัสอืลาออกลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2563 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
 

3.2 รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                              (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
คุณพริยิะ รายงานในทีป่ระชุมว่า รายรบั-รายจ่ายในช่วง 7 เดอืนทีผ่่านมานัน้ มรีายรบัต่างๆ รวม  427,282.30 บาท 

และรายจ่าย 234,519.20 บาท สรุปในช่วงเดอืน มกราคม – กรกฎาคม 2563 รวมรายรบัมากกว่ารายจ่าย 192,763.10  บาท  รวม
ยอดเงนิในบญัชขีองสมาคมทัง้สิน้ 2,143,604.48 บาท 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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 3.3   การแต่งตัง้คณะกรรมการและท่ีปรึกษาวาระ กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2565 และโครงสร้าง
กรรมการกลุ่มของสมาคมฯ 
    ประธานในที่ประชุม แต่งตัง้คณะกรรมการและที่ปรึกษาวาระ กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2565 โดยใช้
โครงสรา้งประธานกลุ่มจากวาระเดมิโดยแจง้หน้าทีแ่ละขอบเขต ดงันี้ 

      1. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง  ประธานกลุ่มการคา้ 
- ประสานงานกบัสภาหอการคา้ไทย เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลและอพัเดทภาวะเศรษฐกจิภายในและภายนอก  
  ประเทศรวมถงึน าเสนอปัญหาของสมาคมเพื่อหาขอ้สรุปแกไ้ขร่วมกบัสภาหอการคา้ไทย 
- รวบรวมปญหาดา้นการคา้ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการคา้ น าเสนอต่อคณะกรรมการและสมาชกิ 

      2. คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
- ประสานงานกบัสภาอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสาร ทีเ่ป็นประโยชน์กบัสมาชกิ 
- รวบรวมขอ้มลูดา้นอุตสาหกรรม กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหรรมสแีละทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาชกิ 
- รวบรวมกฎหมาย ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของสมาชกิ และประสานงาน 
  กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง กบัทางดา้นความปลอดภยัในการประกอบธุรกจิโรงงานสแีละเคมทีีเ่กีย่วขอ้ง 

       3. คุณบญัชร ี มณีดษิฐ ์  ประธานกลุ่มวชิาการ  
- รวบรวมขอ้มลูวชิาการ มอก. ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาชกิในสมาคม และ เป็นตวัแทนสมาคมในการเสนอ   
  ความคดิเหน็เวลามกีารแกไ้ข มอก. หรอื มอก. ใหม่ๆ 
- รวบรวมขอ้มลูดา้นวชิาการ ทีม่ปีระโยชน์กบัสมาชกิโดยสว่นรวม และจดัสมัมนาใหก้บัสมาชกิ ปีละ 1 ครัง้ 

      4. คณุสายณัห ์ แม่นด ี   ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม 
- รวบรวมกฎหมาย ขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีม่ผีลกบัการประกอบธุรกจิของสมาชกิรวม ถงึประสานงานกบั 
  หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

      5. คุณปภชิชั  ตัง้คารวคุณ  ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธกิาร 
- รวบรวมขอ้มลู ขา่วสาร ของสมาคม และ สือ่สารขอ้มลูของสมาคมใหส้มาชกิ และสาธารณชนขา้งนอกทราบ     
  โดยผ่านเครื่องมอืการสือ่สารดา้นต่างๆ ทีส่มาคมม ีเช่น website 

      6. คุณสรุนาท สมก าเนิด   ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธแ์ละนายทะเบยีน 
- เพิม่จ านวนสมาชกิ ทัง้สามญั และวสิามญั 
- สงเสรมิ และสรา้งสมัพนัธท์ีด่ขีองสมาชกิ ภายในสมาคมผ่านกจิกรรมต่างๆ 

      7. คุณพริยิะ  ชโลธร    เหรญัญกิ 
      8. คุณภาณวทิย ์ ลิม่ศลิา   รองเลขาธกิาร 

             9. คุณเพญ็นภา  โหสกุล  กรรมการ 
      10. คุณจารุรตัน์  ชยัยศบรูณะ         กรรมการ 
      11. คุณสจุติรา  โฆสวรรณะ   กรรมการ 
      12. คุณสมบรูณ์  ภกัดแิจม่ใส   กรรมการ 

            13. คุณนพดล  เตม็กมลรตัน์           กรรมการ 

              14. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ ์           กรรมการ 

              15. คุณวภิาดา นาคไพรชั           กรรมการ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุรบัทราบและมมีตริบัรองประธานกลุ่มการท างานดงักล่าว 
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3.4   เรือ่งการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาชุดใหม่ของสมาคมฯ 
       ประธานทีป่ระชมุแจง้ในทีป่ระชุมว่าขอมตทิีป่ระชมุการแต่งตัง้ทีป่รกึษาซึง่เป็นชุดเดมิจากวาระครัง้ก่อน ไดแ้ก ่
1. คุณมยุร ีดฐิภกัดกีุล 
2. คุณอ านวย อุษณกรกุล 
3. คุณยง พทุธสนัตธิรรม โดยมตีวัแทนคอื คุณไพศาล พทุธสนัตธิรรม 
4. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี
5. คุณประสทิธ ิภมูสิถติพงษ์  
6. คุณภาณี กลัยาณคุปต ์โดยมตีวัแทนคอื คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์
7. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา 
8. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั 
9. คุณบุญยิง่ ปรยิะบ ารุงชาต ิโดยมตีวัแทนคอื คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ
10. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงษ ์

  
 3.5   ข้อเสนอผลกระทบเรือ่งการจดัซ้ือจดัจ้าง CPTPP ต่อสภาหอการค้าไทย       (เอกสารแนบหมายเลข 4) 
 ประธานในที่ประชุมแจ้งในที่ประชุมว่า จากที่คุณเพญ็นภาและนายกสมาคมฯ เป็นตวัแทนประชุม CPTPP 
โดยผลกระทบในอุตสาหกรรมสนีัน้เป็นเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มขีอ้ก าหนดการน ามาตรฐานสากลมาใช้ เช่น ASTM, JIS 
หรอื BS ในการใชป้ระมลูงานภาครฐัในประเทศไทยนัน้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการไทยตอ้งน าผลติภณัฑไ์ปท าการทดสอบใหผ้่านตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานสากล โดยเห็นว่าผู้ตรวจสอบมาตรฐานสากลในประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมอาจท าให้เกิดการ
เสยีเปรยีบผูป้ระกอบการต่างชาตไิด ้ 
 จงึไดม้กีารแจง้จดหมายตอบกลบัในนามสมาคมฯ ว่า ควรใชม้าตรฐานอุตสาหกรรมไทย ไดแ้ก่ มาตรฐาน มอก. 
และฉลากเขยีวในการระบุเป็นขอ้ก าหนด เพื่อใหเ้ป็นการแขง่ขนัทีเ่สมอภาคกนัในขอ้ก าหนดของ CPTPP ดา้นการจดัซือ้จดัจา้งโดย
รฐัทดแทนการใช้มาตรฐานสากล โดยส่งให้ทางสภาหอการค้าไทยเป็นผู้รวบรวมและออกความคดิเหน็เป็นเสยีงส่วนใหญ่ส่งให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณา 
 นอกจากนี้ในหวัขอ้การจดัซื้อจดัจา้ง CPTPP ไดม้กีารก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและแนวทางการก าหนด
มูลค่าขัน้ต ่าแบ่งเป็นเฟส ดงัในหมวดของการก่อสร้างและสนิค้าและบรกิาร โดยจ านวนการประมูลจะค่อยๆ ลดมูลค่าลงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด เช่น ประเทศเวยีดนามและมาเลเซยีที่เป็นสมาชกิ CPTPP (ตามตารางแนบ) ซึง่จะเป็นการปรบัตวัในประเทศ
ก่อนการแข่งขนักบัประเทศสมาชกิได้ นอกจากนี้ยงัมกีารเสนอหวัขอ้ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการไทยให้ไม่เสยีเปรยีบผูป้ระกอบการ
ต่างชาต ิและมคีวามโปร่งใสมากยิง่ขึน้  
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SDR บาท ระยะเวลา SDR บาท ระยะเวลา

65,200,000 2,780,128,000 ปีแรก - สิน้ปีที ่5 65,200,000 2,780,128,000 ปีแรก - สิน้ปีที ่5

32,600,000 1,390,064,000 เริม่ปีที ่6 - สิน้ปีที ่10 55,000,000 2,345,200,000 เริม่ปีที ่6 - สิน้ปีที ่10

16,300,000 695,032,000   เริม่ปีที ่11 - สิน้ปีที ่15 40,000,000 1,705,600,000 เริม่ปีที ่11 - สิน้ปีที ่15

8,500,000   362,440,000   เริม่ปีที ่16 เป็นต้นไป 25,000,000 1,066,000,000 เริม่ปีที ่16 - สิน้ปีที ่20

15,000,000 639,600,000   เริม่ปีที ่21 เป็นต้นไป

63,000,000 2,686,320,000 ปีแรก - สิน้ปีที ่5 63,000,000 2,686,320,000 ปีแรก - สิน้ปีที ่5

50,000,000 2,132,000,000 เริม่ปีที ่6 - สิน้ปีที ่10 50,000,000 2,132,000,000 เริม่ปีที ่6 - สิน้ปีที ่10

40,000,000 1,705,600,000 เริม่ปีที ่11 - สิน้ปีที ่15 40,000,000 1,705,600,000 เริม่ปีที ่11 - สิน้ปีที ่15

30,000,000 1,279,200,000 เริม่ปีที ่16 - สิน้ปีที ่20 30,000,000 1,279,200,000 เริม่ปีที ่16 - สิน้ปีที ่20

14,000,000 596,960,000   เริม่ปีที ่21 เป็นต้นไป 14,000,000 596,960,000   เริม่ปีที ่21 เป็นต้นไป

เวยีดนาม

มาเลเซยี

แนวทางการเจรจามูลค่าขัน้ต า่และระยะเวลาปรบัตวัท่ีเหมาะสม (งานก่อสร้าง)

1SDR = 42.64 บาท

ประเทศ
สว่นราชการ หน่วยงานอืน่ของรฐั

SDR บาท ระยะเวลา SDR บาท ระยะเวลา

2,000,000    85,280,000   ปีแรก - สิน้ปีที ่5 3,000,000    127,920,000   เริม่ปีแรก - สิน้ปีที ่5

1,500,000    63,960,000   เริม่ปีที ่6 - สิน้ปีที ่10 2,000,000    85,280,000     เริม่ปีที ่6 เป็นต้นไป

1,000,000    42,640,000   เริม่ปีที ่11 - สิน้ปีที ่15

260,000      11,086,400   เริม่ปีที ่16 - สิน้ปีที ่20

190,000      8,101,600    เริม่ปีที ่21 - สิน้ปีที ่25

130,000      5,543,200    เริม่ปีที ่26 เป็นต้นไป

1,500,000    63,960,000   ปีแรก - สิน้ปีที ่4 2,000,000    85,280,000     ปีแรก - สิน้ปีที ่4

800,000      34,112,000   เริม่ปีที ่5 - สิน้ปีที ่7 1,000,000    42,640,000     เริม่ปีที ่5 - สิน้ปีที ่7

130,000      5,543,200    เริม่ปีที ่8 เป็นต้นไป 150,000      6,396,000      เริม่ปีที ่8 เป็นต้นไป

เวยีดนาม

มาเลเซยี

แนวทางการเจรจามูลค่าขัน้ต า่และระยะเวลาปรบัตวัท่ีเหมาะสม (สินค้าและบริการ)

1SDR = 42.64 บาท

ประเทศ
สว่นราชการ หน่วยงานอืน่ของรฐั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณบญัชรสีอบถามหากมบีรษิัทต่างชาติเข้ามาประมูลงานจะต้องผ่านมาตรฐานตามหลกัเกณฑ์ของ สมอ. ก่อน
หรอืไม่ โดยทางนายกสมาคมฯ ใหค้ าตอบว่า บรษิทัต่างชาตกิจ็ะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรมไทย ตามที ่
สมอ. ก าหนดก่อน แต่อย่างไรกต็ามต้องดูความพรอ้มและหลกัเกณฑ์ของทาง สมอ. ดว้ย ซึง่หากมขีอ้มูลอพัเดทเพิม่เตมิจากทาง
สภาหอการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางสมาคมฯ จะท าการแจง้ใหท้ราบต่อไป 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 3.6   เรือ่งรา่ง มอก. วิธีทดสอบสี วารนิ์ช และวสัดท่ีุเก่ียวข้อง มาตรฐาน มอก เลขท่ี 285 
    จากทีคุ่ณสุชาตแิจง้ขอความคดิเหน็ในนามสมาคมผูผ้ลติสไีทยจากทางไลน์แชทหอ้งคณะกรรมการ TPMA นัน้ 
จะขอทราบขอ้คดิเหน็แต่ละบรษิทัฯ ทางไลน์แชทหอ้งคณะกรรมการ TPMA เป็นขอ้มลูกลางเพื่อสง่ต่อไปยงั สมอ. 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยมอบหมายใหท้างคุณสรนิทพิยแ์ละคุณพชิญานนัทเ์ป็นผูร้วบรวม 

 3.7   เรื่องร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมความปลอดภัยในการท างาน เก่ียวกบัภาชนะรบัแรงดัน
         (Pressure Vessel) และถงัปฏิกิริยา (Reactor) 
         จากทีคุ่ณสชุาตแิจง้ขอความคดิเหน็ในนามสมาคมผูผ้ลติสไีทยจากทางไลน์แชทหอ้งคณะกรรมการ TPMA และ
ทางอเีมล เรื่องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชีบ้่งอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง ความปลอดภยัในกระบวนการผลติ บุคลากรและ
อุปกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม หวัขอ้ความปลอดภยัในการท างาน เกีย่วกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) และถงัปฏกิริยิา 
(Reactor) จากการพจิารณาตามหวัขอ้แลว้ จะเน้นทางกลุ่มปิโตรเคมแีละผูผ้ลติวตัถุดบิเป็นหลกั ซึง่ไดม้กีารสื่อสารในกลุ่มสมาชกิ
ไปแลว้ หากสมาชกิตอ้งการสง่ขอ้คดิเหน็สามารถแจง้กลบัมาทางอเีมลได้  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
วาระท่ี 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรือ่งต่างๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 - คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้  (ลาการประชุม) 
 - คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ลาการประชุม)  
 - คุณบญัชร ีประธานกลุ่มวชิาการ 
   สบืเนื่องจากเรื่อง มอก. สยีอ้มไม ้โดยจะมกีารปรบัจากฉบบัเดมิ พ.ศ. 2555 โดยแบ่งหวัขอ้ใหมเ่ป็น 3 ฉบบั 
ไดแ้ก่ มอก. สยีอ้มไมช้นิดน ้า, สยีอ้มไมช้นิดตวัท าละลาย และสยีอ้มเคลอืบไมช้นิดตวัท าละลาย ซึง่ในคณะอนุกรรมการมบีรษิทัอยู่ 
4 บรษิัท ได้แก่ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย), บจก. เบเยอร์, บจก. ไทยวาซิน และ บจก. ไทยไดโน -เกนเกน จากการ
พจิารณาร่าง มอก. ฉบบัใหม่นี้เรื่องหวัขอ้การก าหนดประสทิธภิาพของผลติภณัฑไ์ม่ต่างกนัมาก แต่มปีระเดน็เรื่องวธิีการทดสอบ
การจดัเกบ็ในตูอ้บ และเครื่องเร่งสภาวะ QUV ทีใ่ชว้ธิกีารเดยีวกบั มอก. 327 สเีคลอืบเงา จากนัน้ทาเคลอืบดว้ยโพลยีรูเีทน ซึง่ไม่
มมีาตรฐานระบุว่าเป็นชนิดไหน จงึแนะน าใหร้ะบุชนิดของโพลยีรูเีทนและสดัสว่นการใชใ้หช้ดัเจนและละเอยีดมากขึน้ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ และหากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิใหท้างคุณสรนิทพิยป์ระสานงานและท าการตอบกลบัไปยงั สมอ. 
ในนามสมาคมฯ  
  - คุณสายณัห ์ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม – ยงัไม่มคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มที่
เกีย่วขอ้งกบัทางสมาคมฯ  
 - คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – ด าเนินการเรื่องในเรื่องวดิโีองาน 20 ปี สมาคมฯ และ Newsletter 
  - คุณวภิาดา ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– ยงัไม่มคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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วาระท่ี 5 เรือ่งอ่ืนๆ    
 5.1 เรือ่งการถ่ายรปูคณะกรรมการและท่ีปรกึษา วาระ 2563 - 2565 
 ประธานในทีป่ระชุมมขีอ้เสนอแนะใหถ่้ายรปูเพื่อแนะคณะกรรมการและทีป่รกึษาชุดใหม่วาระ โดยแต่งกายในชุดสทู
สดี าหรอืสเีขม้ เป็นทางการ ทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย ในการประชุมครัง้ต่อไปในวนัที ่10 กนัยายน 2563 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยทางนายกสมาคมฯ จะเป็นผูจ้ดัหาช่างภาพ                                 

 5.2   การประชุมครัง้ท่ี 5/2563 
        การประชุมครัง้หน้า ครัง้ที่ 5/2563  จะมกีารประชุมในวนัพฤหสับด ีที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2563 ณ ราชกรฑีา
สโมสร  ถนนองัรดีนูงัต ์หอ้ง Steward Box  ชัน้ 3 เวลา 13.30 น. 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 16.10  น.    
 
                                                                                                      

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวะคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกลู 
 2  กนัยายน พ.ศ. 2563 



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

1 บริษทั อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย จ ำกดั 13/7/2000 สำมญั 5,000
2 บริษ ท โอเช่ียนโรตำ้ จ  ำกดั 10/4/2001 สำมญั 5,000 มีจดหมำยขอลำออก

3 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัธำรำเคมีคอลส์ 13/11/2002 สำมญั 5,000 2 ปี
4 บริษทั คลัเลอร์แร้นท ์โซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั วิสำมญั 4,000
5 บริษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จ ำกดั 29/5/2009 วิสำมญั 4,000
6 บริษทั วี.เอส.วี เพนท ์แอนด ์เคมีคอล จ ำกดั 20/1/2011 สำมญั 5,000
7 บริษทั เมอร์ค จ ำกดั 13/2/2012 วิสำมญั 4,000 2 ปี
8 บริษทั โอฬำรเพน้ท ์จ  ำกดั 22/2/2013 สำมญั 5,000
9 บริษทั ไทย คีวำ เคมิคอลส์ จ  ำกดั 25/9/2013 วิสำมญั 4,000

10 บริษทั ไทย แมชชีนเนอร่ี ซพัพลำย จ ำกดั 21/11/2013 วิสำมญั 4,000
11 บริษทั ออฟติเคม โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 18/2/2016 วิสำมญั 4,000 2 ปี
12 บริษทั เวลโคท๊ จ  ำกดั 1/11/2016 วิสำมญั 4,000
13 บริษทั โกลบอล เคม่ี เอ เอส ซี ซี จ  ำกดั 25/11/2016 วิสำมญั 4,000 2 ปี
14 บริษทั แมก๊โซ่ เพน้ท ์จ  ำกดั 20/4/2017 สำมญั 5,000
15 บริษทั วิซซ์เคม จ ำกดั 13/2/2019 วิสำมญั 4,000
16 บริษทั ยเูน่ียน เคมเทค จ ำกดั 17/6/2019 สำมญั 5,000

รายการเงนิโอนเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้รับหลกัฐาน
3/2/2020 4,000
5/2/2020 4,000

29/5/2020 5,000
16/6/2020 4,000
14/7/2020 5,000

เอกสำรแนบท่ี 1 หนำ้ 1/1
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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  ก.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            204,992.0             
รายไดค้่าสมาชิกใหม่ 24,000.0          -                        
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          1,290.3                 
รายไดจ้ากบริจาค,/สนบัสนุนการประชุม APIC'15  / รายไดอ่ื้นๆ 43,400.00 5,000.0            25,000.0       30,000.0               

528,369.3        84,000.0       212,992.0        57,000.0       10,000.0        37,000.0          21,290.3        5,000.0            -                   -                  -                   -                  -                427,282.3             
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          38,800.0               
ค่ารับรอง -                  -                        
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณีย ์ค่าโทรศพัท์ 2,912.0            2,288.0         2,288.0                 
ค่าอาหารประชุมใหญ่ 70,138.6          29,000.0       29,000.0               
ค่าอาหารประชุมประจ าเดือน 35,842.1          5,378.8         4,825.7         5,229.3            15,433.8               
(ค่าใชจ่้ายAPCS2550)(จดัประชุมAPIC'2552) }APCS  ค่าจดักิจกรรม CSR / บริจาคการกศุล43,390.0          10,000.0        10,000.0               
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         2,000.0                 
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                 730.0                    
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ 2,765.0            750.0               750.0                    
ภาษีหกัณ.ท่ีจ่าย , 7,182.6            129.0             129.0                    
 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          -                   -                  -                   -                  -                234,519.2             
รายรับมากกวา่รายจ่าย -16,001.30 -50,485.2 212,992.0 -7,405.7 -30.0 36,220.0 21,161.3 -19,689.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192,763.1
Pass Book ก่อนหนา้  ณ  31 ธ.ค. 2562 เท่ากบั 449,835.17 (1)  Pass Book As at 31/ก.ค./2563   เป็นเงิน 642,598.25 (2)   (เงินฝากประจ า ธ.ทีสโก ้เม่ือ 3/6/2019 เป็นเงิน  1,501,006.23 บาท อบ.1.50) (1)+(2)  เท่ากบั  2,143,604.48 บาท
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2561    722,507.88 .

สมาคมผู้ผลติสีไทย
งบรายรับ-รายจ่าย

ส้ินสุด ณ วนัที ่31  กรกฏาคม 2563
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