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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครัง้ท่ี 5/2563 

วนัพฤหสับดี ท่ี  10  กนัยายน  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. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค           ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและ ความปลอดภยัและชวีอนามยั 

4. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม  

5. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธกิาร 

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

7. คุณภาณวทิย ์ ลิม่ศลิา บจก. โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร  

8. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

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

10. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบรูณะ        บจก. เบเยอร ์   กรรมการ   
 

ท่ีปรกึษาและสมาชิกผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ ------  ทีป่รกึษา 

2. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------  ทีป่รกึษา 

3. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอรเ์คม  ทีป่รกึษา 

4. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

5. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟาน ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา  

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

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

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

กรรมการและท่ีปรกึษาลาประชุม 

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

2. คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้    กรรมการ 

3. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก. อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ีกรรมการ 
4. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ ์ บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย)   กรรมการ 

5. คุณปราณี  เรอืงเกรยีงสนิ บจก. ซนัโกเ้คมคิอลส ์    กรรมการ  

6. คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์    กรรมการ 
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7. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกีุล ------  ทีป่รกึษา 

8. คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

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

10. คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

11. คุณไพศาล พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

 

เร่ิมประชุม 13.36 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  4/2563 เมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2         เรือ่งสืบเน่ือง และ แจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 การเกบ็ค่าบ ารงุสมาคมฯ ปี 2563 และสมาชิกท่ีคงค้างค่าบ ารงุสมาคมฯ         (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 คุณพริยิะ รายงานการเกบ็ค่าบ ารุงสมาคมฯ มสีมาชกิคา้งช าระ ณ 31 สงิหาคม จ านวน 14 ราย มจี านวนเงนิโอน
เขา้ 4 รายการทีย่งัไม่ทราบชื่อสมาชกิผูโ้อน โดยจะมกีารสง่จดหมายแจง้เตอืนการช าระอกีครัง้ปลายเดอืนกนัยายน เพื่อใหท้ราบว่า
ผู้ที่ช าระแล้วและยงัไม่แจ้งมาเป็นบรษิัทใด โดยในปี 2563 มียอดรายรบัจากสมาชิกสามญั 204,992 บาท และสมาชิกวิสามญั 
191,000 บาท รวม 395,992 บาท 
 จากรายชื่อสมาชิกค้างช าระ 14 รายชื่อ มี บจก. โอเชี่ยนโรต้า (สมาชิกสามัญ) ส่งจดหมายขอลาออก และ
สมาชกิวสิามญัทีค่า้งช าระเกนิระยะเวลา 2 ปี 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยมอบหมายให ้คุณประสทิธิ ์ทีป่รกึษาสมาคม ตดิต่อ บจก. โอเชีย่นโรตา้ เพื่อเชญิเขา้ร่วมเป็น
สมาชกิสมาคมต่อไป เนื่องจากเป็นสมาชกิสามญั ในส่วนสมาชกิวสิามญัทีค่า้งช าระเกนิระยะเวลา 2 ปี จะมกีารออกจดหมายจาก
ทางสมาคมเพื่อแจง้การพน้สภาพสมาชกิ 
 
 2.2   รายงานความคบืหน้าการจดัท า  Newsletter ของสมาคม โดยคณุปภิชชั       (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
       คุณปภิชชั น าเสนอ Layout การจดัท า Newsletter ของสมาคมฯ โดยวางรูปแบบแผ่นพบัขนาด A4 จ านวน 4 
หน้า โดยมเีน้ือหาเป็นภาษาองักฤษ น าเสนอหวัขอ้ต่างๆ โดยแต่ละหวัขอ้ใหค้ณะท างานแต่ละคณะรบัผดิชอบ เนื้อหาทีน่ าเสนอควร
มทีัง้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสี และจะมกีารจดัท า Newsletter 1 ฉบบัต่อปี หากมีการพิมพ์
เพิม่เตมิระหว่างปีจะเป็นการพมิพอ์พัเดทขอ้มลูเพิม่เตมิจากฉบบัเดมิ 
 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 2.3 รายงานความคืบหน้า ก าหนดจดังานฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตัง้สมาคมผูผ้ลิตสีไทย 
  คุณสรนิทพิย ์แจง้รายละเอยีดการจดังานดงันี้  

ขอ้มลูทีส่รุปแลว้หลงัจากการประชุม 
  - วนัทีจ่ดังาน : วนัพฤหสับดทีี ่15 ตุลาคม 2563 เวลาเริม่ลงทะเบยีน 17.00 น. 
  - สถานทีจ่ดังาน : โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั หอ้งแกรนดบ์อลลมู 1 และ 2  
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  - รปูแบบการจดังาน : บุฟเฟ่ต ์และจดัรปูแบบการนัง่แบบโต๊ะกลม จ านวน 120 คน และมโีต๊ะ VIP จ านวน 3 - 4 
โต๊ะดา้นหน้าเวท ีส าหรบันายกและอดตีนายกสมาคมฯ, ประธานและรองประธานสภาหอการคา้ไทยและประธานคณะกรรมการกลุ่ม
จากสภาอุตสาหกรรม กจิกรรมภายในงานหลงัจากมกีารกล่าวเปิดงานแลว้ จะมกีารตดัเค้ก เปิดแชมเปญ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกนั 
บรรยากาศภายในงานมวีงดนตรแีสดงสดจากวงดนตร ีทอ.  
  - รูปแบบแสง ส ีเสยีง : คุณสรนิทพิยต์ดิต่อบรษิทัคุณนาคา และไดน้ าเสนอราคาค่าใช้จ่ายในทีป่ระชุม โดยบน
เวทจีะเป็นจอ LED ขนาด 2x5 เมตร โดยมกีารขึน้โลโกส้ปอนเซอรห์ลกั และมทีมีช่างภาพถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน ไม่มกีาร
ถ่ายในรปูแบบวดีโีอ และการ Live สดขึน้จอ 
  - การเชิญผู้เข้าร่วมงาน : เนื่องจากได้มีการส่งการ์ดการเชิญเมื่อก่อนเหตุการณ์ Covid 19 ในการเรยีนเชิญ
สมาชกิในครัง้นี้จะออกเป็นจดหมายเชญิ พรอ้มกบั QR Code เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมแจง้ RSVP และแนบ E-Card ในสว่นการเรยีนเชญิ
แขก VIP ประธานและรองประธานสภาหอการคา้ไทยและประธานคณะกรรมการกลุ่มจากสภาอุตสาหกรรม จะมกีารออกหนังสอื
เชญิแยก โดยคุณสชุาตริบัหน้าทีส่ง่จดหมายเชญิดว้ยตนเอง ในการเขา้งานจะมบีตัรคลอ้งคอทีร่ะบุกลุ่มคณะกรรมการและทีป่รกึษา
ของสมาคมฯ และบตัรคลอ้งคอส าหรบัสมาชกิสมาคมฯ ทีร่ะบุประเภทสมาชกิสามญัและวสิามญั  โดยสมาชกิแต่ละบรษิัทสามารถ
เขา้ร่วมงานไดบ้รษิทัละ 2 ท่าน  
  - ล าดบัการจดังาน มกีารเปิดไลน์บุฟเฟ่ตเ์วลา 19.00 น. 

17.00 น.      ลงทะเบยีนเขา้ร่วมงาน 
18.00 น.      พธิกีรกล่าวตอ้นรบัแขกในงานและชมวดิทีศัน์ความเป็นมาของสมาคม 
18.20 น.      กล่าวเปิดงานโดย คุณศราวุฒ ิรชันกลู (นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย) 
18.30 น.      กล่าวอวยพรโดย คุณกลนิท ์สารสนิ (ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและ 

     สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) 
18.40 น.      กล่าวอวยพรโดย คุณสนัน่ องัอุบลกุล (รองประธานกรรมการหอการคา้ไทยและ 

     สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) 
18.50 น.      เปิดแชมเปญเฉลมิฉลอง ตดัเคก้ 
19.00 น.      ร่วมรบัประทานอาหาร (Buffet) และถ่ายภาพร่วมกนั 
20.30 น.      จบพธิกีาร (โดยประมาณ) 

ขอ้มลูทีย่งัไม่ไดข้อ้สรุป 
  - การน าเสนอ VDO Presentation ก่อนเริม่งาน : คุณปภิชชัน าเสนอ 3 รูปแบบ (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
ไดแ้ก่ 1) น าเสนอรปูภาพกจิกรรมของในช่วงต่างๆ ซึง่เป็นวธิทีีท่ าง่าย แต่ไม่ค่อยน่าดงึดดูและมขีอ้มลูทีน่ าเสนอน้อย 2) น าเสนอใน
รูปแบบ Infographic โดยเน้นการน าเสนอข้อมูลเป็นตัวเลขและข้อความ โดยต้องการการอดัเสยีงเพื่อให้ข้อมูล 3) น าเสนอใน
รปูแบบการสมัภาษณ์นายกสมาคมและอดตีนายก ซึง่เป็นวธิกีารน าเสนอทีน่่าสนใจมากทีส่ดุ แต่ตอ้งการการถ่ายท าและตดัต่อ โดย
ทมีงานภายนอก ซึง่ในวธิทีี ่3 ไดม้อบหมายใหคุ้ณสรนิทพิยส์อบถามค่าใชจ้่ายกบัทางบรษิทัคุณนาคาทีจ่ดัการเรื่องแสงสเีสยีงของ
งาน  
  - พธิกีรภายในงานด าเนินงานโดยคุณธรีชยั และพธิหีญงิรอสรุปจากคณะท างาน 
   
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยไดม้อบหมายใหค้ณะท างาน Survey สถานทีจ่ดังานในวนัพุธที ่16 กนัยายน เพื่อด าเนินการ
ต่อไป และนดัประชุมก่อนเริม่งานโดยนดัเบือ้งตน้ในวนัจนัทรท์ี ่28 กนัยายน 
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 2.4 รายงานความคืบหน้าเรือ่งรา่ง มอก. สีย้อมไม้               
 ประธานในทีป่ระชุมรายงานในทีป่ระชุมว่าไดม้กีารสอบถามสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสยีอ้มไมท้ีไ่ดร้บั มอก. 
เป็นหลกั โดยประสานกบัทางคุณบญัชร ีบมจ. ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และคุณจารุรตัน์ บจก. เบเยอร ์ในการตอบกลบัทาง 
สมอ. ว่าเหน็ชอบตามร่างเป็นสว่นใหญ่ โดยแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิดงันี้  
 - สยีอ้มไมช้นิดน ้า (มอก. 1512) และ สยีอ้มไมช้นิดตวัท าละลาย (มอก. 1383) ควรมกีารลงรายละเอยีดชนิดของ
ยรูเีทนใส เนื่องจากมทีัง้ ชนิด 1K และ 2K รวมถงึสดัสว่นการใชใ้หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารทดสอบมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 - สเีคลอืบยอ้มไมช้นิดตวัท าละลาย (มอก. 1513) หวัขอ้ที ่7. เครื่องหมายและฉลาก หวัขอ้ย่อยที ่(6) เดอืน ปีที่
หมดอายุการระบุเฉพาะเดอืนปีและรุ่นผลตินัน้เพยีงพอส าหรบัสทีีไ่ม่ใช่สนิคา้ทีน่ าไปบรโิภค นอกจากนี้ ขอเสนอใหม้กีารพจิารณา
เพิม่ มอก. สยีอ้มเคลอืบไมช้นิดน ้า เขา้มาในระบบ  

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 2.5 รายงานความคบืหน้ารา่ง มอก. วิธีทดสอบสีวารนิ์ช และวสัดท่ีุเก่ียวขอ้ง มาตรฐาน มอก. เลขท่ี 285 – 
ยกวาระไปพจิารณาในการประชมุครัง้ถดัไป 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อพิจารณา 

3.1   รบัรองสมาชิกใหม่ – ยกวาระไปพจิารณาในการประชุมครัง้ถดัไป 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
 

3.2   รายงานรายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                              (เอกสารแนบหมายเลข 4) 
– ยกวาระไปพจิารณาในการประชุมครัง้ถดัไป 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
 
 3.3  พิจารณารวบรวมข้อคิดเหน็เรือ่งกฎหมายซ า้ซ้อนเพื่อน าเสนอทางสภาหอการค้า – ยกวาระไปพจิารณา

ในการประชุมครัง้ถัดไป โดยคุณเพ็ญนภาและคุณศราวุฒิ จะเป็นตัวแทนในการเข้าประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่ม

อุตสาหกรรม มกี าหนดประชุมในวนัพุธที ่23 กนัยายน 2563  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
วาระท่ี 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผลการติดตามเรือ่งต่างๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 - คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้   
   ประชาสมัพนัธ์งานสมัมนาสมาคมการค้า Together is Power จากสภาหอการค้า ในวนัที่ 18 กนัยายน 
2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
 - คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  
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    A) ประชาสมัพนัธง์านเสวนา หวัขอ้ “เคม…ีพระเอกหรอืผูร้า้ย” จากทีม่กีารสมันา ในวนัที ่3 กนัยายนทีม่า
ผ่านมานัน้ได้การตอบรบัที่ด ีและอาจมกีารเปิดสมันารอบที่ 2 เพราะหลงัจากการสมันารอบที ่1 ได้มกีารตระหนักถงึผลกระทบที่
เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนและหนึ่งในนัน้เป็นกลุ่มเคมี จึงขอให้ทางสมาคมผู้ผลิตสไีทย เข้าเป็นแนวร่วมสนับสนุนกลุ่ม NSCU 
(Network of Safety Chemical Usage for Sustainable Development of Thailand) หรอื "เครอืขา่ยการใชเ้คมปีลอดภยั เพื่อการ
ใชเ้คมอีย่างยัง่ยนืแห่งประเทศไทย"  และพจิารณาใหก้ารสนบัสนุนเป็นสปอนเซอรใ์นนามสมาคมฯ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุรบัทราบและอนุมตัริว่มสนบัสนุนการเป็นสปอนเซอรแ์ทนสมาชกิสมาคมฯ จ านวน 20,000 บาท 

         B) ประชาสมัพันธ์ Public Hearing เรื่องการปรบัปรุงคู่มือการจัดการความปลอดภัยสารเคมีจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในวนัที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร ์โดยไดม้กีารแจง้รายละเอยีดการ
เขา้ร่วมในไลน์กลุ่มกรรมการ 
 - คุณบญัชร ีประธานกลุ่มวชิาการ (ลาการประชุม) 
 - คุณสายณัห ์ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม – ยงัไม่มคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิ  
 - คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – ด าเนินการเรื่องในเรื่องวดิโีองาน 20 ปี สมาคมฯ และ Newsletter 
  - คุณสรุนาท ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– ยงัไม่มคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

วาระท่ี 5 เรือ่งอ่ืนๆ    
 5.1 เรือ่งการถ่ายรปูคณะกรรมการและท่ีปรกึษา วาระ 2563 - 2565 
 ประธานในทีป่ระชุมนดัหมายการถ่ายรูปเพื่อแนะคณะกรรมการและทีป่รกึษาชุดใหม่วาระ โดยแต่งกายในชุดสทูสดี า
หรอืสเีขม้ เป็นทางการ ทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย ในวนัพฤหสับดทีี ่15 ตุลาคม ณ โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั เวลา 15.00 น. ก่อน
เริม่งานเลีย้งฉลอง 20 ปี 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยมอบหมายใหคุ้ณสรนิทพิยต์ดิต่อช่างภาพและนดัหมายกรรมการและทีป่รกึษา 

 5.2   เรือ่งจากท่ีประชุมมาตรฐานอตุสาหกรรม 
 คุณสายณัห ์แจง้ในทีป่ระชุมว่าจากการเขา้ร่วมประชุม มอก. ที่ผ่านมา เรื่องการตอบกลบัร่าง มอก. จากบรษิทัสมีี
จ านวนการตอบกลบัน้อย ซึง่ทางสมาคมฯ ไดเ้คยสง่รายละเอยีดสมาชกิสามญัไปแลว้ จงึไดเ้สนอในทีป่ระชุม มอก. ว่าขอใหส้่งมา
ทางนายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย เพื่อช่วยสง่ต่อใหส้มาชกิไดร้บัทราบและทบทวนร่าง มอก. 
 คุณวิเชียร ตัวแทนคุณเพชรรตัน์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการรายสาขาวิชาคณะที่ 19 ได้ชี้แจงขัน้ตอนการจดัท าร่าง
มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเริม่จากคณะกรรมการรายสาขาวชิาคณะที ่19 เพื่อกรองร่างมาตรฐาน จากนัน้ทางเลขาฯ จะสง่ใหท้าง 
คณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม (กมอ.) เมื่อไดร้บัการอนุมตัแิลว้ ทางอนุกรรมการ (อนุ กว.) จดัท าร่างมาตรฐาน และส่งให้
ทาง สมอ. สง่หนงัสอืเวยีนเพื่อขอความคดิเหน็จากนกัวชิาการ, ผูใ้ชแ้ละผูท้ า เมื่อไดค้วามคดิเหน็ตอบกลบัมา จงึมกีารสง่ขอ้คดิเหน็
ใหท้างอนุกรรมการทบทวน และสง่ต่อมายงัคณะกรรมการรายสาขา เป็นอนัเสรจ็สิน้การจดัท าร่างมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 ซึง่การส่งร่างมาตรฐานเพื่อการพจิารณาทีผ่่านมานัน้ เกดิปัญหาเรื่องร่างจดหมายส่งไม่ถงึบรษิทัผูผ้ลติ โดยเฉพาะ
มอก. สนี ้าที่เรื่องอยู่ในความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการ 19/3 โดยในตอนนี้ยงัไม่มีขอ้สรุปในเรื่อง มอก. สนี ้าผ่านมาทาง
คณะกรรมการรายสาขาวชิาคณะที ่19 และยงัมกีารประกาศ พรบ. ฉบบัใหม่ ทีป่ระกาศว่าคณะ กว. จะหมดวาระในเดอืนกนัยายน 
2563 ซึ่งหมายความว่าคณะอนุ กว. จะหมดวาระตามไปด้วยนัน้ ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการแต่งตัง้ ดงันัน้จึงอาจมีการตีกลบั
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จดหมายมาจากบรษิัทสต่ีางๆ มายงั สมอ. เน่ืองจากขอ้มูลทีอ่ยู่ของผูป้ระกอบการไม่อพัเดท จงึขอใหท้างสมาคมผูผ้ลติสไีทยช่วย
อพัเดทรายชื่อและทีอ่ยู่ของผูป้ระกอบการ 
 ในส่วนการแต่งตัง้ อนุ กว. ที่ 19/3 สอีาคาร เฉพาะพื้นผิวปูน ในส่วนของคณะท างานที่เป็นตวัแทนในปัจจุบนัมี
สดัสว่นทีเ่หมาะสมแลว้ โดยจากนักวชิาการ  3 ท่าน, ผูใ้ช ้จ านวน 3 ท่าน และผูท้ า (ผูผ้ลติ) จ านวน 5 บรษิทั สว่นผูแ้ทนทีม่าจาก
สมาคม จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการวิชาการรายสาขา ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มีการเสนอคุณสายณัห์ แม่นด ีไปแล้วเมื่อเดือน
กรกฎาคมทีผ่่านมา 
 คุณสุชาติเสริมเพิ่มเติมในส่วนของผู้แทนในกรรมการรายสาขา กลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรม ที่ได้แจ้งขอตัวแทน
ส ารองในกลุ่มไลน์คณะกรรมการสมาคมฯ นัน้ อยู่คนละสว่นกบัตวัแทนของทางสมาคมฯ  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 5.3   ขออนุเคราะหสี์ในโครงการบูรณะพระธาตเุจดียศ์รีโสฬส วดันาคาราม 
         คุณเพชรรตัน์แจง้ในทีป่ระชมุเรื่องขอรบับรจิาคสบีรูณะพระธาตุเจดยีศ์รโีสฬส วดันาคาราม จงัหวดัภูเกต็ ทีไ่ดม้ี
การระบุประเภทและจ านวนส ีคุณสุชาตเิสนอแนะว่าหากจ านวนสทีีข่อความอนุเคราะหม์ามจี านวนมาก ควรมกีารตั ้งงบประมาณ
การบรจิาคจากสมาคมฯ หรอืใหท้างสมาคมฯ เป็นผูส้ ัง่ซือ้สจีากบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิ แลว้บรจิาคในนามสมาคมฯ แต่เนื่องจากมกีาร
ระบุสเปคเป็นสทีโีอเอทัง้หมด จงึจะใหท้าง บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) เป็นผูพ้จิารณาก่อนเบือ้งตน้ 

มติท่ีประชุม  คุณเพชรรตัน์รบัหน้าที่ประสานกับทางวดันาคารามเรื่องสเปคสทีี่ระบุและประสานไปยงั บมจ. ทีโอเอ เพ้นท ์
(ประเทศไทย) เพื่อพจิารณา   

 5.4   การแต่งตัง้ประธานกลุ่มกิจกรรมสงัคม (CSR) 
    ทีป่ระชุมเหน็ชอบแต่งตัง้คุณจารุรตัน์  ชยัยศบูรณะ บจก. เบเยอร ์ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มกจิกรรมสงัคม 
(CSR) ในวาระ 2563 - 2565 เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของสมาคมผูผ้ลติสไีทยดว้ยความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมเหน็ชอบ 

 5.6   การประชุมครัง้ท่ี 5/2563 
        เน่ืองจากในเดอืนตุลาคม มกีารจดังานเลีย้งฉลอง 20 ปีสมาคมฯ จงึไม่มกีารจดัการประชุมในเดอืนตุลาคม การ
ประชุมครัง้หน้า ครัง้ที่ 5/2563 ประชุมในวนัพฤหสับด ีที่ 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ณ ราชกรฑีาสโมสร  ถนนองัรดีูนังต์ ห้อง 
Steward Box  ชัน้ 3 เวลา 13.30 น. 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
ปิดการประชุม เวลา 16.50  น.                                      

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวะคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกลู 
 23  กนัยายน  พ.ศ. 2563 



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

1 บริษทํ โอเช่ียนโรตา้ จาํกดั 10/4/2001 สามญั 5,000 มีจดหมายขอลาออก

2 หา้งหุ้นส่วนจาํกดัธาราเคมีคอลส์ 13/11/2002 สามญั 5,000 2 ปี
3 บริษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จาํกดั 29/5/2009 วิสามญั 4,000
4 บริษทั วี.เอส.วี เพนท ์แอนด ์เคมีคอล จาํกดั 20/1/2011 สามญั 5,000
5 บริษทั เมอร์ค จาํกดั 13/2/2012 วิสามญั 4,000 2 ปี
6 บริษทั โอฬารเพน้ท ์จาํกดั 22/2/2013 สามญั 5,000
7 บริษทั ไทย คีวา เคมิคอลส์ จาํกดั 25/9/2013 วิสามญั 4,000
8 บริษทั ไทย แมชชีนเนอร่ี ซพัพลาย จาํกดั 21/11/2013 วิสามญั 4,000
9 บริษทั ออฟติเคม โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 18/2/2016 วิสามญั 4,000 2 ปี

10 บริษทั เวลโคท๊ จาํกดั 1/11/2016 วิสามญั 4,000
11 บริษทั โกลบอล เคม่ี เอ เอส ซี ซี จาํกดั 25/11/2016 วิสามญั 4,000 2 ปี
12 บริษทั แมก๊โซ่ เพน้ท ์จาํกดั 20/4/2017 สามญั 5,000
13 บริษทั วิซซ์เคม จาํกดั 13/2/2019 วิสามญั 4,000
14 บริษทั ยเูน่ียน เคมเทค จาํกดั 17/6/2019 สามญั 5,000

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

29/5/2020 5,000
16/6/2020 4,000
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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  ส.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          17,613.2           18,903.5               
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            17,613.2           -                  -                   -                  -                444,895.5             
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          38,800.0               
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            21,124.5               
(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                 90.0                 820.0                    
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           -                  -                   -                  -                247,090.7             
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 0.0 0.0 0.0 0.0 197,804.8
Pass Book ก่อนหนา้  ณ  31 ธ.ค. 2562 เท่ากบั 449,835.17 (1)  Pass Book As at 31/ส.ค./2563   เป็นเงิน 630,026.76 (2)   (เงินฝากประจ า ธ.ทีสโก ้เม่ือ 3/6/2020 เป็นเงิน  1,518,619.45 บาท อบ.1.00) (1)+(2)  เท่ากบั  2,148,646.21 บาท
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2561    722,507.88 .
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งบรายรับ-รายจ่าย
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