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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
้ ่ 6/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
2. คุณสุชาติ
3. คุณบัญชรี
4. คุณสายัณห์
5. คุณปภิชชั
6. คุณสุรนาท
7. คุณจารุรตั น์
8. คุณพิรยิ ะ
9. คุณวิภาดา
10. คุณสุจติ รา
11. คุณนพดล

รัชนกูล
เตียนโพธิทอง
มณีดษิ ฐ์
แม่นดี
ตัง้ คารวคุณ
สมกาเนิด
ชัยยศบูรณะ
ชโลธร
นาคไพรัช
โฆสวรรณะ
เต็มกมลรัตน์

ที่ปรึกษาและสมาชิ กผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
2. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
3. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
4. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
5. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
6. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
7. คุณพิชยั
เพิม่ ทรัพย์หริ ญ
ั
8. คุณกมลวรรณ์
ธรรมมะ
9. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
2. คุณจินณรงค์
อัศวเรืองชัย
3. คุณภาณวิทย์
ลิม่ ศิลา
4. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
5. คุณพิเชษฐ์
บุญญฤทธิ ์

บจก.เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธิการ
บจก. โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุม่ กิจกรรม CSR
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ี กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ (แทน)
-----บจก. คัลเลอร์เคม
บจก. เคมโค้ท
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
บจก. ยู.อาร์.เคมีคอล จากัด

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา (แทน)
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
สมาชิกสามัญ
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ี สมาชิกสามัญ
บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
สมาชิกสามัญ

บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและ ความปลอดภัยและชีวอนามัย

บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
บจก. โจตันไทย
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย)

ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม
รองเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. คุณปราณี
7. คุณพิศษิ ฐ์
8. คุณภาณี
9. คุณอานวย
10. คุณบรรพต
11. คุณยง
12. คุณวิเชียร
13. คุณปรีชยั

เรืองเกรียงสิน
บุญจรรยา
กัลยาณคุปต์
อุษณกรกุล
ปริยะบารุงชาติ
พุทธสันติธรรม
เจิดรังษี
กูเ้ กียรตินนั ท์

บจก. ซันโก้เคมิคอลส์
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โกเวนเจอร์
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
-----------

กรรมการ
กรรมการ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา

เริ่มประชุม 13.45 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
แก้ไขหน้าที่ 2 วาระ 2.1 เพิม่ เรือ่ งการเชิญคุณปรีชยั กูเ้ กียรตินนั ท์ มาเป็ นทีป่ รึกษาสมาคมฯ
แก้ไขหน้าที่ 3 วาระ 2.3 จากพิธหี ญิง เป็ น พิธกี รหญิง

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรือ่ งสืบเนื่ อง และ แจ้งเพื่อทราบ

2.1 การเก็บค่าบารุงสมาคมฯ ปี 2563 และสมาชิ กที่คงค้างค่าบารุงสมาคมฯ
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
คุณพิรยิ ะ รายงานการเก็บค่าบารุงสมาคมฯ ณ 31 ตุลาาคม มีจานวนเงินโอนเข้า 2 รายการทีม่ รี ายการเงินโอน
เข้าบัญชี แต่ยงั ไม่ได้รบั หลักฐานการโอนเงิน และสมาชิกค้างชาระจานวน 10 ราย โดยมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนการชาระแล้ว
โดยในปี 2563 มียอดรายรับจากสมาชิกสามัญ 209,992 บาท และสมาชิกวิสามัญ 191,000 บาท รวม 400,992 บาท
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 รายงานความคืบหน้ าการจัดทา Newsletter และ Website ของสมาคม
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
คุณปภิชชั นาเสนอ Layout การจัดทา Newsletter ของสมาคมฯ โดยวางรูปแบบแผ่นพับขนาด A4 จานวน 4
หน้า โดยกาหนดหัวข้อและจานวนคาในแต่ละหน้าเพื่อความเหมาะสม โดยมีเนื้อหาเป็ นภาษาอังกฤษ และอนุ มตั เิ นื้อหาโดยนายก
สมาคม ในส่วน Website ของสมาคม มีการอัพเดทรูปงานเลีย้ งฉลอง 20 ปี TPMA ในหน้าหลักและลงวีดโี อทีน่ าเสนอในงานเลีย้ ง
โดยตัดส่วนทีเ่ ป็ นลิขสิทธิออก
์
คุณสุชาติ แนะนาเพิม่ เติมว่าสามารถใส่เนื้อหาทัวไป
่ เช่น เรื่องความรูเ้ กีย่ วกับภาษี หรือ กฏหมายเพื่อให้ผอู้ ่าน
ทัวไปได้
่
รบั เป็ นความรู้ และถึงนาเสนอเรื่องการจัดงานลง Website ของทางสมาคม
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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2.3 รายงานการจัด งานฉลองครบรอบ 20 ปี การก่ อตัง้ สมาคมผู้ผลิ ตสี ไทยเมื่ อ วันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 15
ตุลาคม 2563
คุณสรินทิพย์ สรุปจานวนผูร้ ่วมงาน มีผเู้ ข้าร่วมงานทัง้ สิน้ 61 คน จาก 35 บริษทั และจากสภาหอการค้าไทย ซึง่
มีผลู้ งทะเบียนเข้าร่วมงานทัง้ สิน้ 132 คน จาก 61 บริษทั และจากสภาหอการค้าไทย โดยคุณศราวุฒิ นายกสมาคมได้มเี ชิญผูร้ ่วม
จัดงานเลีย้ งขอบคุณในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในเวลา 17.00 น. ณ ห้องอาหาร Manduka ราชกรีฑาสโมสร
คุณพิรยิ ะชีแ้ จงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มียอดสนันสนุ น (รายรับ) จากสมาชิกทัง้ สิน้ 29 บริษทั เป็ น
เงินจานวน 329,970 บาท ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (รายจ่าย) ทัง้ สิน้ รวม 362,111.53 บาท ซึ่งรายจ่ายมีจานวนมากกว่า
รายรับเป็ นเงิน 32,142.53 บาท
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.4 ประชาสัมพันธ์เรือ่ ง TCC Connect สภาหอการค้าไทย
คุณศราวุฒปิ ระชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งาน Application TCC Connect สภาหอการค้าไทย หากบริษัทที่
เป็ นสมาชิกสภาหอการค้าไทยอยู่แล้ว สามารถเข้าใช้งานและรับสิทธิประโยชน์ได้ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายธุรกิจกว่า 1 แสนราย, มี
การอบรมฟรี, สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิก APEC Card, การจับคู่ธุรกิจ และรับส่วนลดพิเศษกว่า 20% ในร้านอาหารและ
การเดินทาง
คุณเรืองศักดิ ์ เสริมเพิม่ เติมว่า Application TCC Connect เป็ นเรื่องใหม่ เริม่ ขึน้ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจาก
ทางสภาหอการค้าไทย และคุณสุชาติเสริมว่าในการสมัครบัตร APEC Card นัน้ สามารถขอจดหมายให้ทางสมาคมผู้ผลิตสีไทย
รับรองเนื่องจากสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย เป็ นสมาชิกสภาหอการค้าไทย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.5 หัวข้อสัมภาษณ์นายกสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทยจากนิ ตยสาร Coating World
คุณศราวุฒแิ จ้งในทีป่ ระชุมว่าทางนิตยสารออนไลน์ Coating World ติดต่อมาขอสัมภาษณ์ในฐานะนายกสมาคม
ผูผ้ ลิตสีไทย ซึง่ ได้รบั คาถามแล้ว หากมีขอ้ มูลทีต่ อ้ งการให้ทางคณะกรรมการช่วยเหลือจะแจ้งให้ทราบ
คุณบัญชรี เสริมเพิม่ เติมว่าเป็ นนิตยสารทีเ่ ข้าไปโหลดอ่านได้ทางออนไลน์ ซึ่งมีหวั ข้อต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมสีและเศรษฐกิจจากทัวโลก
่
คุณสุชาติ แนะนาว่าหากไม่ใช่ขอ้ มูลเชิงลึกก็สามารถให้ขอ้ มูลได้ เนื่องจากการนาเสนอข้อมูลให้ทาง APIC ทาง
คุณเพชรรัตน์กใ็ ห้ขอ้ มูลในมุมกว้าง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิ จารณา

3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสุรนาท แจ้งในทีป่ ระชุมว่าในเดือนทีผ่ ่านมามีสมาชิกใหม่เพิม่ เข้ามา 2 ราย ได้แก่
1) บริษทั ไว้ทก์ รุ๊ป จากัด (มหาชน) ประเภทสมาชิกวิสามัญ
2) บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมิคอล จากัด (มหาชน) ประเภทสมาชิกวิสามัญ
สมาชิกใหม่ท่อี ยู่ในระหว่างการสมัครสมาชิกและรอชาระเงิน คือ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
ประเภทสมาชิกวิสามัญ โดยได้ขอข้อมูลจากทางสมาคมฯ ซึง่ บางคาถามอาจต้องใช้เวลาในการประสานงานและรวบรวมข้อมูล
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จานวนสมาชิกสมาคม ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รวมทัง้ หมด 104 บริษัท เป็ นสมาชิกสามัญ 45 บริษัท
และสมาชิกวิสามัญ 59 บริษทั
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและรับรองสมาชิกใหม่
3.2 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
คุณ พิริยะ รายงานรายรับ -รายจ่ายในช่ วง 10 เดือนที่ผ่ านมา มีรายรับ ต่ างๆ รวม 606,895.50 บาท และ
รายจ่าย 479,528.60 บาท สรุป ในช่ วงเดือน มกราคม – ตุ ลาคม 2563 รวมรายรับ มากกว่ ารายจ่าย 127,366.90 บาท รวม
ยอดเงินในบัญชีของสมาคมทัง้ สิน้ 2,078,208.33 บาท
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 พิ จารณาการแสดง QR Code คู่เครือ่ งหมาย มอก.
คุณบัญ ชรี รายงานกฎกระทรวงการกาหนดลักษณะ การทา วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ทีก่ าหนดให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภททีไ่ ด้รบั เครื่องหมาย มอก. ต้องแสดง QR Code คู่กบั มอก.
ทีไ่ ด้รบั บนภาชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ ทีผ่ ลิตหลังจากวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ คือตัง้ แต่วนั ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 นัน้ มีขอ้ กาหนดให้แสดง
1 มอก. ต่อ 1 QR Code เสมอ (ยกเว้น กรณีมอก.เฉพาะด้านความปลอดภัยทีส่ มอ.ให้เราสามารถรวม URL ใน QR Code เดียวได้
เช่น สีเคลือบเงาทีม่ ที งั ้ มอก. บังคับและสมัครใจ) โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) เปลีย่ นแบบใบอนุญาตให้เป็ นแบบใหม่ทงั ้ หมด โดยแจ้งความประสงค์ขอเปลีย่ นแบบใบอนุญาตผ่านระบบ
E-license โดยการลงทะเบียนในปี น้จี ะได้รบั การยกเงินค่าธรรมเนียม (จากเดิม 3,000 บาท)
2) เมื่อใบอนุญาตเป็ นแบบใหม่แล้ว แจ้งความประสงค์ขอ URL (สาหรับทา QR Code) ผ่านระบบ E-license
โดยระบบยื่นขอ QR Code จะเริม่ เปิ ดให้ใช้ได้ประมาณวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และต้องทาการลงทะเบียน
TIS QR Code ก่อนเข้าใช้งาน
ซึ่งปั ญหาที่ผู้ประกอบการได้รบั ผลกระทบจะเป็ นเรื่อง Stock packaging ที่สงผลิ
ั ่ ตไว้ก่อนหน้านี้ท่ยี งั ไม่มี QR
Code โดยทาง สมอ. ได้เสนอให้ผู้ประกอบการทาหนังสือแจ้ง สมอ.ว่ามีจานวน stock คงเหลือเท่าไหร่ และคาดการณ์ จะใช้ถึง
เมื่อไหร่ และให้แจ้งทาง สมอ. ทราบเป็ นรายเดือน (ซึง่ อาจจะมีเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปตรวจสอบ stock เป็ นรอบๆ)
คุณวิภาดา ได้สอบถามว่าสมาคมฯ มีตวั แทนประสานงานกับทาง สมอ. หรือไม่
คุณสุชาติ แจ้งว่าทางสมาคมฯ เคยมีตวั แทนแต่หลังจาก สมอ. มีการเปลีย่ นผูอ้ านวยการ ทางสมาคมฯ ไม่มกี าร
ตามเรื่องต่อจึงไม่มตี วั แทน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ โดยให้สรินทิพย์ดาเนินการส่งต่อข้อมูลให้สมาชิกสมาคมฯ และออกจดหมายแจ้ง สมอ. เพื่อขอยืด
ระยะเวลาการกาหนดใช้ขอ้ บังคับ
3.4 พิจารณาการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนร่วมเป็ น FTA Club ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คุณสุชาติแจ้งว่าทางสภาหอการค้าไทย ขอตัวแทนบริษทั ทีม่ กี ารติดต่อและส่งออกต่างประเทศบ่อยครัง้ แต่ไม่ใช่
บริษทั ทีม่ โี รงงานอยูใ่ นต่างประเทศ เป็ นตัวแทน FTA Club จานวน 1 ท่าน โดยฝากเรื่องให้ทป่ี ระชุมช่วยส่งตัวแทน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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3.4 พิจารณาการขอให้สมาคมช่วยกระจายแบบสอบถามหัวข้อ “A study on the impact and trends
related to the ongoing COVID-19 pandemic in ASEAN” จากบริษทั Deloitte Consulting Southeast Asia
คุ ณ สริน ทิพ ย์ไ ด้รบั การติด ต่ อ จากทางบริษั ท Deloitte Consulting ประเทศมาเลเซีย เพื่อ ให้ช่ ว ยกระจาย
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมสี โดยได้นาเสนอหัวข้อแบบสอบถามให้ทางทีป่ ระชุมพิจารณา แต่
เนื่องจากจานวนคาถามและเนื้อหาค่อนข้างกว้าง และไม่ตรงกับด้านอุตสาหกรรมสี
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมแจ้งปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม โดยให้แจ้งข้อมูลเรื่องผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมสี ดังนี้
- จากสถานการณ์ทผ่ี ่านมา อุตสาหกรรมสีได้รบั ผลกระทบน้อย จากการประกาศสถานการณ์เคอร์ฟิว ได้รบั
ผลกระทบบางส่วนจากการกาหนดระยะเวลาการเดินรถขนส่งสินค้า
- ด้าน Demand / Supply ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ มีการชะลอตัว และจานวนโครงการใหม่จะลดจานวนลง ทาให้เกิด
การแข่งขันมากขึน้ ในด้านการส่งออกได้รบั ผลกระทบเช่นกัน
- ในขณะทีร่ ฐั บาลยังรับมือกับสถานการณ์ได้ดี
ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผลการติ ดตามเรือ่ งต่างๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า
A) ประชาสัมพันธ์หวั ข้อหลักจากความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด 19 ซึ่งได้มีการนาเสนอไปทางสภา
หอการค้าไทย ได้แก่ การดาเนินการเรื่องลดอัตราภาษี และ การตัง้ กองทุน Soft Loan ให้ผปู้ ระกอบการทีไ่ ม่ผ่านการกูจ้ ากธนาคาร
มาใช้บริการกองทุนนี้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาดาเนินการ
B) เสนอการลดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตฉลากเขียว ซึง่ ปั จจุบนั มีค่าธรรมเนียมตรวจทดสอบเพิม่ สูงขึน้
รวมถึงค่าตรวจประเมินและค่าต่ออายุใบรับรอง โดยอุตสาหกรรมสีมีสนิ ค้าที่ได้รบั ฉลากเขียวจานวนมาก จึง ต้องการให้สมาคมฯ
ช่วยเป็ นเสียงในการเข้าเจรจาขอลดค่าธรรมเนียมเพื่อเป็ นการผลักดันให้บริษัทสมาชิกได้รบั ฉลากเขียว ซึ่งเป็ นข้อดีของการเข้า
เสนองานราชการหรือโครงการทีม่ ขี อ้ กาหนดว่าสินค้าต้องได้รบั มาตรฐานฉลากเขียว
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ โดยให้ดาเนินการจัดตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการร่างหนังสือและหาแนวร่วมจากสมาคมอื่นที่
ได้รบั ผลกระทบเรื่องค่าธรรมเนียมเช่นกัน ทาเรื่องเข้าพบทางผู้อานวยการสถาบันสิง่ แวดล้อมไทยเพื่อหารือเรื่องผลกระทบใน
สถานการณ์เศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการชาระค่าธรรมเนียม
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ลาการประชุม)
- คุณบัญชรี ประธานกลุ่มวิชาการ – ติดตามเรื่อง QR Code คู่ มอก.
- คุณสายัณห์ ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม – ยังไม่มคี วามคืบหน้าเพิม่ เติม
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – ดาเนินการเรื่อง Newsletter
- คุณสุรนาท ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – ดาเนินการเรื่องสมัครสมาชิก บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
วาระที่ 4

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5

เรือ่ งอื่นๆ
5.1 เรือ่ งยกเลิ กการจัดงานปี ใหม่สมาคมผูผ้ ลิ ตสีในปี 2564

5.2 เรื่องการจัด ประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี 2564 ในเดื อนช่ วงมี น าคม 2564 เนื่ อ งจากรอการสรุป และ
รับรองบัญชีงบประมาณปี 2563
5.3 เรือ่ งการออกหนังสือแจ้งชาระค่าสมาชิ ก โดยจะมีการออกช่วงเดือนมกราคม 2564
312 SOI PHAHONYOTHIN 32, PHAHONYOTHIN ROAD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND
TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: https://www.tpma43.org

หน้า 6 จาก 6

5.4 การประชุมครังที
้ ่ 1/2564
ในเดือนธันวาคมงดการจัดประชุม การประชุมครัง้ หน้า ครัง้ ที่ 1/2564 ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2563 ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู งั ต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3 เวลา 13.30 น.
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 16.50 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวะคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
6 มกราคม พ.ศ. 2564
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สมาชิกค้างชาระ ณ 31 ตุลาคม 2563
ลาดับ
ชื่ อสมาชิก
วันเริ่มสมาชิก
1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัดธาราเคมีคอลส์
13/11/2002
2 บริ ษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จากัด
29/5/2009
3 บริ ษทั เมอร์ ค จากัด
13/2/2012
4 บริ ษทั ไทย คีวา เคมิคอลส์ จากัด
25/9/2013
5 บริ ษทั ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จากัด
21/11/2013
6 บริ ษทั ออฟติเคม โพลิเมอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
18/2/2016
7 บริ ษทั เวลโค๊ท จากัด
1/11/2016
8 บริ ษทั โกลบอล เคมี่ เอ เอส ซี ซี จากัด
25/11/2016
9 บริ ษทั แม๊กโซ่ เพ้นท์ จากัด
20/4/2017
10 บริ ษทั วิซซ์เคม จากัด
13/2/2019

ประเภท จานวน วันทีร่ ับเงิน
สามัญ
5,000
2 ปี
วิสามัญ
4,000
วิสามัญ
4,000
2 ปี
วิสามัญ
4,000
วิสามัญ
4,000
วิสามัญ
4,000
2 ปี
วิสามัญ
4,000
วิสามัญ
4,000
2 ปี
สามัญ
5,000
วิสามัญ
4,000

รายการเงินโอนเข้ าบัญชี แต่ ยังไม่ ได้ รับหลักฐาน
5/2/2020
16/6/2020

4,000
4,000

Cover Page

Page 2

Informative Article Ideas
Chemical technological innovation
Sustainability trend
Raw Material trends
Pigment related innovation
Recent development in water-borne
coatings
Global water-borne coating trends
Wood coatings

-

Page 3

Back Page

Informative Article
(about 1/3 of a page)

Q&A Expert voice
(better to have 1 full page)

Anti-microbial coatings that rides
along with anti-virus trends (antiviral
additives)
Bio-based coatings
Self-healing innovation
Corrosion Protection
Green coatings – VOC, etc.

Interview with Expert (Expert Voices) Ideas
CPTPP Issues ?
Impact on the paint industry
Managing business under Covid-19 the new normal
Chemical Industry Club? i.e. recent seminar sharings
ASEAN Outlook

Page 1

About 280 words
- Can address these unprecedented
times
- Update on way forward for the
new term
- Reflect on 20 years anniversary
event

Page 2

Page 3

About 100 words
Update on CSR
Achievements

About 150 words
Can update about NSCU?

About 200 words
Do you want to have pics of committee (only กรรมการ? )
Maybe write about achievements (i.e. from the content
in the VDO)

About 300 words
About legal-related issues?

Page 4

About 300 words
Pick an expert and list about
10 questions?

Website Update

Newsletter

- Upgrade homepage to HIGHLIGHT 20th
Anniversary
- Include TPMA VDO Presentation (noncopyrighted materials only)
- Have a page dedicated to 20th
Anniversary events

- Need to assign writer per article
- Assign person who approves all articles
- Assign person who approves final layout
(pic selection, final wording, etc.)
- Option : can translate Thai to Eng for
Thai materials provided

รายรับ
รายได้ค่าสมาชิก - สามัญ
รายได้ค่าสมาชิกใหม่
รายได้ค่าสมาชิก - วิสามัญ
รายได้สมั มนา/ ขายPAN TONE ปี ,54
รายได้สงั สรรปี ใหม่และสัมมนา,สังสรรสมาชิก
รายได้ ประเภทเงินสนับสนุนจากสภาหอฯ ,และอื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากบริ จาค,/สนับสนุนการประชุม APIC'15 / รายได้อื่นๆ

ยอดยกมา 62
239,992.0
24,000.0
199,971.0
21,006.3
43,400.00
528,369.3

ม.ค 63

ก.พ 63

มี.ค.63

40,000.0

104,992.0

20,000.0

44,000.0

103,000.0

12,000.0

5,000.0
212,992.0

25,000.0
57,000.0

84,000.0
รายจ่ าย
ของขวัญวิทยากร , ของขวัญปี ใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของชาร่ วย
42,198.7
2,000.0
ค่าเดินทางสัมนาต่างประเทศ
50,123.7
29,728.0
รางวัลพนักงานบริ การ และ เงินเดือนพนักงาน
66,200.0
9,700.0
9,700.0
ค่ารับรอง
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณี ย ์ ค่าโทรศัพท์
2,912.0
2,288.0
ค่าอาหารประชุมใหญ่
70,138.6
29,000.0
ค่าอาหารประชุมประจาเดือน
35,842.1
5,378.8
4,825.7
(ค่าใช้จ่ายAPCS2550)(จัดประชุมAPIC'2552) }APCS ค่าจัดกิจกรรม CSR / บริ จ43,390.0
าคการกุศล
ค่าอาหารสัมมนา & ปี ใหม่ , ค่าเข้าร่ วมสัมมนา , ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่าย การจัดสัม187,212.9
มนา
64,910.4
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กรอบ ป้าย ตรายาง และทาเนียบสมาคม) ค่าปรับ
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ , ค่าเช่าพื้นที่ Web และ โดเมน เนม
3,289.0
ค่าสอบบัญชี และ ค่าจัดทาบัญชี
18,920.0
20,560.0
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สมาชิกชาระเกิน) , ค่าจัดทา Web,ช่อดอกไม้,หรี ด,ทาบุญต่างๆ12,926.0
2,000.0
ค่าบริ จาค / ชาระคืนเงินกูย้ มื / เงินคืนสมาชิก
ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม , ชาระค่าบารุ งเกิน และ รายการ Adjust ปรับยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีประจาปี , ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1,270.0
290.0
320.0
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ
2,765.0
ภาษีหกั ณ.ที่จ่าย ,
7,182.6
Paint show,ค่าชิปปิ้ ง Pan Tone
ค่าสมาชิกสภาหอการค้าไทย , ร่ วมกิจกรรมสภาหอการค้าไทย
18,190.0
544,370.6 134,485.2
64,405.7
รายรับมากกว่ารายจ่าย
-16,001.30 -50,485.2
212,992.0
-7,405.7
Pass Book ก่อนหน้า ณ 31 ธ.ค. 2562 เท่ากับ 449,835.17
(1) Pass Book As at 31/ต.ค./2563 เป็ นเงิน 559,588.88
(2)
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2561 722,507.88

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
งบรายรับ-รายจ่าย
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
เม.ย 63
พ.ค 63
มิ.ย 63
10,000.0

25,000.0
12,000.0

เอกสารแนบที่ 3 หน้า 1/1
ก.ค 63

37,000.0

ก.ย 63

ต.ค 63

21,290.3

17,613.2
5,000.0

พ.ย 63

ธ.ค 63

1 ม.ค- 31 ต.ค.63

5,000.0
12,000.0

20,000.0
1,290.3

10,000.0

ส.ค 63

5,000.0

17,613.2

19,400.0

-

145,000.0
162,000.0

9,850.0

4,850.0

29,276.3

5,108.1
178,173.5

-

-

4,076.0
5,229.3

10,000.0

5,690.7

5,000.0
30.0

30.0
750.0

60.0
129.0

90.0

60.0

120.0

39,186.3
-39,186.3

193,251.6
-31,251.6

2,714.8

10,030.0
780.0
129.0
24,689.3
12,571.5
-30.0
36,220.0
21,161.3
-19,689.3
5,041.7
(เงินฝากประจา ธ.ทีสโก้ เมื่อ 3/6/2020 เป็ นเงิน 1,518,619.45 บาท อบ.1.00)

0.0
0.0
(1)+(2) เท่ากับ 2,078,208.33 บาท
.

209,992.0
12,000.0
191,000.0
18,903.5
175,000.0
606,895.5
2,000.0
29,728.0
53,500.0
6,364.0
29,000.0
26,232.6
217,449.8
64,910.4
20,560.0
7,000.0
1,000.0
750.0
2,843.8
18,190.0
479,528.6
127,366.9

สะสมเดือนนี้

