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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
  8/2562
วันอังคาร ที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
4. คุณแถมเพชร
ทรงพงษ์
5. คุณวิชยั
คุณูปการ
6. คุณปภิชชั
ตัง คารวคุณ
7. คุณภาณวิทย์
ลิม ศิลา
8. คุณสรินทิพย์
ปณั ฑพลังกูร
9. คุณสุรนาถ
สมกําเนิด
10. คุณนารีรตั น์
เถาว์ชาลี สิงห์สาย

บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
บจก.เครโด อินเตอร์เนชันแนล

บจก.อุไรพาณิชย์
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย)
บจก.กัปตัน โค๊ตติง
บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม
บจก.โจตันไทย
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล

เพ็นท์
บจก.โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล
บจก.เบเยอร์

นายกสมาคม (ประธานทีประชุม)
ประธานกลุ่มการค้า
เหรัญญิก
ประธานกลุ่มวิชาการ (แทน)
ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์
ประธานกลุ่มสารสนเทศ
รองเลขาธิการ
นายทะเบียน (แทน)
กรรมการ
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณถาวร
2. คุณวิเชียร
3. คุณประสิทธิ )
4. คุณธีรชัย
5. คุณสุเมธ
6. คุณพล
7. คุณเอกพิทย์
8. คุณพิชญานันท์

ฐิตธรรมพันธุ์
เจิดรังษี
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
สุวภัทราชัย
สงวนปิ ยะพันธ์
ห่อทอง
ภานาทรัพย์ถาวร

บจก.อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล

----------บจก.คัลเลอร์เคม
บจก.เคมโค้ท
บจก.บางกอกไชน่าเพ้นท์
บจก.โจตันไทย
บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)

ทีป รึกษา (แทน)
ทีป รึกษา
ทีป รึกษา
ทีป รึกษา
ทีป รึกษา
-----สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ

กรรมการลาประชุม
1. คุณเพชรรัตน์

เอกแสงกุล

บมจ.อีซนึ เพ้นท์

2. คุณนภา
3. คุณศราวุฒิ
4. คุณจินณรงค์

สีตวาริน
รัชนกูล
อัศวเรืองชัย

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล

เพ็นท์ นายทะเบียน
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม
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5. คุณสุจติ รา
6. คุณอํานวย
7. คุณพิเชษฐ์
8. คุณสมบูรณ์
9. คุณพิศษิ ย์
10. คุณสมพงษ์
11. คุณมยุรี
12. คุณบุญยิง

โฆสวรรณะ
อุษณกรกุล
บุญญฤทธิ )
ภักดิแจ่
) มใส
บุญจรรยา
เณรรักษา
ดิฐภักดีกุล
ปริยะบํารุงชาติ

บจก.อัคโซ่
- โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี เลขาธิการ
บจก.โกเวนเจอร์
ทีป รึกษา
บจก.อัคโซ่
- โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก.ซันโก้เคมิคอล
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
บจก.เอส.เอ็น.อาร์ฬอิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท ทีป รึกษา
-----ทีป รึกษา
บจก.ยูรโี คท-ไทย
ทีป รึกษา

เริมประชุม 13.40 น.
วาระที 1
รับรองรายงานการประชุม ครังที
  7/2562 เมือวันอังคาร ที 24 กันยายน พ.ศ.2562
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที 2

แลกเปลี ย นความคิ ด เห็น เกี ย วกับ การปรับ ร่ า ง มอก.สี นํ า 272-2549 และ มอก.2321-2549 ร่ ว มกับ
คณะอนุกรรมการ ร่าง มอก. (เฉพาะผูผ้ ลิ ต)
ประธานในทีป ระชุมแจ้งในทีป ระชุมว่า ทางสํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีการสรุปร่าง มอก.สีนํา ในเดือนมีนาคม
พ.ศ.2563 ทางสมาคมให้ความสําคัญกับการปรับ ร่างมอก.สีนําในครัง นีค่อนข้างมาก เนืองจากตลาดสีนําในบ้านเราขณะนีมผี ผู้ ลิต
สีนําหลายบริษทั ทัง ผูผ้ ลิตรายใหญ่ รายกลาง และ รายเล็ก อยากให้แต่ละบริษทั ได้รบั ข่าวสาร และมีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการปรับ ร่าง มอก.สีนํา ในครัง นีดว้ ย
ประธานในทีป ระชุม ได้ขอสอบถามไปยัง คุณเอกพิทย์ (บจก.โจตันไทย) และคุณพล (บจก.บางกอกไชน่ าเพ้นท์)
(คณะอนุกรรมการ) ว่า ณ ตอนนีการปรับ ร่าง มอก.สีนํา มีขอ้ กําหนดหรือมีแนวโน้มเป็ นอย่างไรบ้าง
คุณเอกพิทย์ รายงานในทีป ระชุมว่า จากทีไ ด้เข้ามาร่วมประชุมเมือ 2 เดือนทีแ ล้ว หลังจากนัน ทางคณะอนุ กรรมการ
ได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครัง ในส่วนของ มอก.272-2549 จะไม่มีการแบ่งชัน คุณภาพ ยังคงให้มีชนั  คุณภาพมาตรฐานเดียว
ตามเดิม แต่ มอก.2321-2549 ได้มผี ใู้ ช้งานเสนอให้มกี ารแบ่งชัน คุณภาพเพือให้สะดวกต่อการระบุสเปคและการจัดซือ และเพือให้
ง่ายต่อการตัดสินใจ เนืองจากราคาค่อนข้างแตกต่างกันมาก จึงอยากให้มกี ารแบ่งชัน คุณภาพ มอก.2321-2549
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
วาระที 3

เรือ งสืบเนื อง และ แจ้งเพือทราบ
3.1 การเก็บค่าบํารุงสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิ กทีคงค้างค่าบํารุงสมาคมฯ
คุณพิรยิ ะ รายงานในทีป ระชุมว่า จํานวนสมาชิกทีค งค้างชําระค่าบํารุงสมาคมฯ ณ วันที 29 ตุลาคม 2562 ค้าง
ชําระอยู่ 5 ราย และมียอดเงินโอนเข้ามา 3 ราย ยังไม่ได้รบั หลักฐานว่ามาจากบริษทั ใด และหาก บริษทั เพาเดอร์พลัส จํากัด ,
บริษทั เมอร์ค จํากัด 2 รายนี ยกเลิกการเป็ นสมาชิกแล้ว การชําระค่าบํารุงสมาคมน่าจะชําระครบจํานวนพอดี
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
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3.2 รายงานเรือ ง Line เกียวกับเนื อหาทีจะสร้างปฏิ สมั พันธ์กบั ทางสมาชิ กสมาคม โดย คุณปภิ ชชั
คุณปภิชชั แจ้งในทีประชุมแจ้งว่า ได้มกี ารเข้าไปศึกษารายละเอียด Website ของสมาคมอืนๆบ้างแล้ว ใน
เนือหา หรือ Content ต่างๆจะมีความใกล้เคียงกับ Website ของ สมาคม TPMA เพียงแต่ของทีอ นื จะมีขา่ วสาร หรือ Newsletter ที
เพิม ขึน มา ในส่วน Line ของสมาคมยังติดในส่วนของ Content ทีจ ะอัพเดทกับทางสมาชิกนัน จะพัฒนาเนือหาจาก Website ของ
สมาคมและจะนํามาปรับเป็ น Content เพือ อัพเดทและส่งออกไปยังห้อง Line ของสมาคมต่อไป
ประธานในทีป ระชุม เสนอในทีป ระชุมว่า ในการทีจะเพิม สมาชิกของห้อง Line สมาคมนัน อยากให้ลองใช้
วิธกี ารส่ง E-mail ไปยังบริษทั ต่างๆ เพือขอไลน์ ไอดี ตัวแทนของแต่ละบริษทั และเพิม เข้ามาในห้อง Line สมาคม แจ้งให้ทาง
สมาชิกทราบว่าเพือเป็ นการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารต่างๆจากสมาคม ในส่วนของ Newsletter ของสมาคมนัน ขอให้ลองออกปี ละ 1
ฉบับดูก่อน โดยสอดแทรกเนือหา ความรูท้ ีน่าสนใจและเป็ นประโยชน์ แก่สมาชิก โดยไม่ได้จํากัดว่าเป็ นเพียงข้อมูลทีเกียวกับ
สมาคมเพียงเท่านัน มอบหมายคุณปภิชชั ช่วยดู Content เพือต่อยอดและนําเสนอในทีป ระชุม โดยอยากให้เริม ลง Newsletter ใน
ปี พ.ศ. 2563 ทีจ ะถึงนี
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
3.3 รายงานความคืบหน้ าการตอบแบบสอบถามความคิ ดเห็นเรือ งการปรับเปลียนแปลงเกณฑ์ มอก.2722549 และ มอก.2321-2549 จากสมาชิ กสมาคม
ประธานในทีป ระชุม รายงานในทีป ระชุมว่า ทางสมาคมได้สง่ แบบสอบถามออกไปยังสมาชิกสมาคมทัง หมด
47 บริษทั ณ วันที 29 ตุลาคม 2562 ตอบกลับมา 32 บริษทั ผลทีไ ด้จากสมาชิกทีต อบกลับมา คือ
- เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ 23 บริษทั
- ไม่เห็นด้วยกับมติกรรมการ 8 บริษัท (ในบางบริษัทเห็นด้วยในบางหัวข้อ และไม่เห็นด้วยในบาง
หัวข้อ)
- ไม่แสดงความคิดเห็น 4 บริษทั
เมือได้ผลการตอบกลับมานีแล้ว ประธานในทีประชุมจึงอยากจะขอความคิดเห็นจากในทีป ระชุมว่ามีความคิดเห็น
อย่างไรบ้างกับผลทีต อบกลับมานี
คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า จากจํานวนการตอบกลับแบบสอบถาม ตอบกลับมา 34 บริษทั ใน 47 บริษทั คิดเป็ น
72% ถือว่าเป็ นตัวเลขทีน ่าเชือได้ เมือเทียบกับการตอบกลับที สมอ.ส่งถึงผูผ้ ลิต ส่งออกไป 87 บริษทั ตอบกลับมาเพียง 8 บริษทั
เท่านัน แต่ทาง สมอ.ยังนํามาซึง การปรับ ร่าง มอก.สีนําในครัง นี และเหตุผลในการปรับเปลีย น ร่าง มอก.สีนําในครัง นี น่ าจะเกิด
จากการทีมีบริษัทผู้ผลิตบางรายได้ออกหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับเปลียน จึงอยากจะขอร้องและขอความร่วมมือจากท่าน
อนุกรรมการในทีป ระชุมวันนีว่า ให้ช่วยรายงานความคืบหน้า ว่ามีการอัพเดทหรือมีการเคลือนไหวไปทิศทางใดบ้าง เพือให้สมาชิก
ได้รบั ทราบข่าวสาร ข้อมูลด้วย
คุณเอกพิทย์ รายงานในทีป ระชุมว่า จากทีไ ด้เข้ามาร่วมประชุมเมือ 2 เดือนทีแ ล้ว หลังจากนัน ทางคณะอนุ กรรมการ
ได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครัง ในส่วนของ มอก.272-2549 จะไม่มีการแบ่งชัน คุณภาพ ยังคงให้มีชนั  คุณภาพมาตรฐานเดียว
ตามเดิม แต่ มอก.2321-2549 ได้มผี ใู้ ช้งานเสนอให้มกี ารแบ่งชัน คุณภาพเพือให้สะดวกต่อการระบุสเปคและการจัดซือ และเพือให้
ง่ายต่อการตัดสินใจ เนืองจากราคาค่อนข้างแตกต่างกันมาก จึงอยากให้มกี ารแบ่งชัน มอก.2321-2549 ส่วนของ VOC ไม่อยากให้
นํ ามาใส่ใน มอก.สีนํ า เนืองจากเกรงว่าจะเป็ นการทับซ้อนกับฉลากเขียว ซึงผลิตภัณฑ์ทไี ด้ มอก.นัน ไม่ได้ผ่านฉลากเขียวทุก
ผลิตภัณฑ์ และในการทดสอบความทนนํ าและความทนด่าง ได้อ้างอิงจากสิงคโปร์สแตนดาร์ด เมือ 20ปี ทแี ล้ว เพือเป็ นการยก
มาตรฐานให้สงู ขึน จึงอยากปรับเกณฑ์ และทางคณะอนุกรรมการยังไม่เคยเห็นผลการทดสอบจึงอยากขอให้มกี ารทดสอบความทน
นําและความทนด่าง
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คุณสุชาติ แจ้งว่าอยากให้นําเอา VOC มาใส่ในเกณฑ์ มอก.ด้วย เพือไม่ให้ไปโฟกัสเฉพาะเรืองฉลากเขียว เนืองจาก
การขอฉลากเขียวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทําให้มผี ลกระทบต่อผูผ้ ลิต ถ้าหากนําเอา VOC มาเป็ นในเกณฑ์ มอก. สินค้า ทีไ ด้รบั
มอก.แล้วนัน หากได้รบั ฉลากเขียวด้วยก็น่าจะเป็ นผลดี และอยากจะขอฝากท่านอนุกรรมการช่วยสือ ข่าวไปยังกลุ่มอนุกรรมการด้วย
คุณวิเชียร ขอสอบถามในทีป ระชุมว่า คณะอนุกรรมการจากสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยมีกรี าย และในช่วง 3 เดือนทีผ ่านมา
มีสมาชิกบริษทั ใดได้ทาํ การทดสอบความทนนําและความทนด่างแล้วหรือไม่
คุณแถมเพชร (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์) แจ้งในทีประชุมว่า ได้รบั หนังสือจากทาง สมอ.เรืองขอข้อมูลสนับสนุ นการ
ทดสอบความทนนําและความทนด่าง ซึง อยู่ในระหว่างดําเนินการ และ ได้รบั หนังสือจากทางสมาคมเรืองขอความคิดเห็นฯ ก็ได้
ตอบกลับข้อมูลมาแล้ว
คุณเอกพิทย์ แจ้งในทีป ระชุมว่า ทาง บจก.โจตันไทย อยู่ระหว่างการรอผลจากทางสมาคมว่าจะสนับสนุ นให้มกี าร
ทดสอบความทนนําและความทนด่างหรือไม่ ทาง บจก.โจตันไทย จึงยังไม่ได้มกี ารทดสอบความทนนําและความทนด่าง
คุณพล (บจก.บางกอกไชน่าเพ้นท์) แจ้งในทีป ระชุมว่า ทางสมอ.ได้สอบถามมาว่าความสามารถในการทดสอบทาง
บริษทั ผูผ้ ลิตสามารถทําได้หรือไม่ เพือเป็ นแนวทางในการร่าง มอก.สีนํา ทาง สมอ.จึงอยากสอบถามมายังบริษทั ผูผ้ ลิต รายใหญ่
รายกลาง หรือรายเล็กมีใครพอทําได้หรือไม่ ทางสมอ.อยากจะทราบว่าอะไรทีเ ป็ นไปได้ หรืออะไรทีเ ป็ นไปไม่ได้
ประธานในทีป ระชุม สอบถามในทีป ระชุมว่า ถ้าทางสมาคมจะส่งหนังสือออกไปยังสมาชิก เรืองขอความร่วมมือใน
การทดสอบความทนนําและความทนด่าง สมาชิกทีเ ป็ นผูผ้ ลิตมีความพร้อมในการทดสอบหรือไม่ จึงอยากขอมติในทีป ระชุมว่า ควร
ออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือในการทดสอบความทนนําและความทนด่างออกไปยังบริษทั ผูผ้ ลิตทุกบริษทั และจะออกหนังสือให้
ทันภายในวันที 4 พฤศจิกายน 2562 กําหนดวันตอบกลับข้อมูลภายในวันที 22 พฤศจิกายน 2562
คุณวิเชียร แจ้งในทีประชุมว่า อยากให้เลือเอาบริษัทใดบริษัทบริษัทหนึงทดสอบว่าทําได้หรือไม่ เพือเป็ นการลด
ความสูญเปล่า และในหนังสือทีท าง สมอ.ส่งมานัน มีทงั  เรืองทีน ่ าเห็นด้วยและไม่น่าเห็นด้วย เช่น ถ้าการปรับปรุงในครัง นีเพือเป็ น
การยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยก็เป็ นเรืองทีค วรทํา และ อยากทราบว่า มาตรฐานการแบ่งเกรด หรือแบ่ง
ชัน คุณภาพ ในต่างประเทศมีการแบ่งเกรด หรือแบ่งชัน คุณภาพด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มเี ราก็ไม่ควรทํา เนืองจากไม่มคี วามสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
คุณแถมเพชร (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์) แจ้งในทีป ระชุมว่า ประเทศจีนมีการแบ่งชัน คุณภาพ เป็ น Level แต่ไม่ได้ลง
Detail ว่าแบ่งจากอะไรบ้าง และในส่วนของ มอก.272-2549 , มอก.2321-2549 มีมากว่า 10 ปี แล้ว และด้วยเทคโนโลยีต่างๆมีการ
ปรับเปลีย นและพัฒนาไปมากแล้ว จึงควรมีการปรับเปลีย น มอก.275-2549 และ มอก.2321-2549 เพือเป็ นการการชีบ่งให้ทาง
ผูบ้ ริโภคทราบ และมีความชัดเจนในการเลือกซือ ผลิตภัณฑ์
คุณสุชาติ แจ้งในทีประชุมว่า ไม่อยากให้มกี ารแบ่งชัน มอก.2321-2549 อยากให้มีการเข้ามาพูดคุยแลกเปลียน
ความคิดเห็นและแนวทางในการปรับเปลีย นเกณฑ์กนั เป็ นการภายในสมาคมก่อน ไม่อยากให้สง่ เรืองการปรับเปลีย นเกณฑ์ต่างๆส่ง
ตรงไปยัง สมอ. อยากให้มคี วามเห็นใจกันและมีการทํางานร่วมกัน
ประธานในทีป ระชุม แจ้งว่า จะสอบถามกับตัวแทนจากประเทศอืนๆในการประชุม APIC 2019 นี ว่ามีการแบ่งเกรด
ใน มอก.สีนํา หรือไม่ และจะนํามารายงานในการประชุมครัง ต่อไป และอยากจะขอฝากคณะอนุ กรรมการ เกีย วกับแนวทางในการ
ปรับ เกณฑ์ มอก.2321-2549 ให้เ อาเกณฑ์ห รือ สแตนดาร์ด จากประเทศอืน ๆมาคุ ย กัน ก่ อ น ฝากให้ช่ ว ยสือ สารออกไปยัง
คณะอนุ กรรมการ และในส่วนของ VOC หากจะมีการนําเข้ามาเป็ นเกณฑ์ อยากให้รวม มอก. เข้ากับฉลากเขียวด้วย ถ้ารวมเข้า
ด้วยกันได้กค็ วรนํา VOC เข้ามาเป็ นเกณฑ์ในการทดสอบด้วย
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ และเห็นพ้องให้มกี ารออกหนังสือขอความร่วมมือในการทดสอบความทนนํา และ ความทนด่าง
ของสีนําอิมลั ชันทัวไป
 มอก.272-2549 และ ขอข้อมูลเพือพิจารณาแบ่งชัน คุณภาพสีนําทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549 ออกไป
ยังบริษทั สมาชิกผูผ้ ลิต และกําหนดวันตอบกลับผลการทดสอบภายในวันที 22 พฤศจิกายน 2562
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วาระที 4

เรือ งเพือพิ จารณา
4.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์ แจ้งในทีป ระชุมว่า มีสมาชิกใหม่สนใจสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกสมาคมหลายราย ได้แก่
- บ.สีเดลต้า จํากัด ประเภทสามัญ จดทะเบียนเป็ น นล.122/2561 แต่ไม่มใี บ รง.4 (จะสอบถามกลับไปอีกครัง )
- บ.ไบรเทนโปลีเทรดดิง ประเภทวิสามัญ
- บ.ยูนิค ไฟน์ ประเภทวิสามัญ
- บ.คาลดิก (ไทยแลนด์) จํากัด ประเภทวิสามัญ ติดต่อมาจากงาน APCS 2019
- บ.Helmut Fischer ประเภทวิสามัญ ติดต่อมาจากงาน APCS 2019
จึงอยากขอมติในทีป ระชุมรับรอง ทัง 5 บริษทั นี และ มี บ.Golcha ได้แจ้งขอสมัครสมาชิกเข้ามาอีกหนึงบริษทั มี
การจดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่มอี ํานาจในการซือ ขาย เป็ นการจดทะเบียนเพือหาข้อมูลส่งไปยังบริษัท จึงอยากสอบในที
ประชุมว่ามีความสอดคล้องกับสมาคม หรือไม่
บ.โกลเด้น แอโร โค๊ทติง จํากัด และ บ.เพาเดอร์ พลัส จํากัด ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
จํานวนสมาชิกสมาคม ณ วันที 29 ตุลาคม 2562 มีทงั  หมด 98 บริษทั สมาชิกสามัญ 45 บริษทั สมาชิกวิสามัญ 53 บริษทั
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ และมีมติรบั รองสมาชิกใหม่ 5 บริษทั และมีมติรบั รองการลาออกจากการเป็ นสมาชิก 2 บริษัท
และปฏิเสธการสมัครสมาชิกใหม่ ของ บ.Golcha เนืองจากไม่มคี วามสอดคล้องกับสมาคม
4.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจําเดือน
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
คุณพิรยิ ะ รายงานในทีป ระชุมถึง งบรายรับและรายจ่ายประจําเดือนกันยายน 2562
รายรับจากการเก็บค่าบํารุงสมาคม 17,000 บาท
รายจ่าย 51,867.00 บาท
ในเดือนกันยายน 2562 มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ 34,867.00 บาท
ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ คงเหลือประมาณ 512,570.14 บาท เงินฝากประจํา ธ.ทิสโก้ เป็ นเงิน
1,501,006.23 บาท รวมทัง 2 บัญชีเท่ากับ 2.013,576.37 บาท
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
4.3 สีบริจาคโรงเรียน วัดไชยมงคลวิ ทยาคม บ้านผักกะย่า ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ประธานในทีป ระชุม แจ้งในทีป ระชุมว่า กิจกรรม CSR ของสมาคมในปี พ.ศ. 2562นี ทางสมาคมจะจัดกิจกรรม
CSR เพือไปช่วยเหลือโรงเรียนทีประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นโรงเรียนวัด และเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในพืน ที
ค่อนข้างห่างไกลจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี และยังไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ หรือภาคเอกชนอืนๆ ได้สอบถามไป
ทางโรงเรียนทราบว่าได้รบั ความเสียหายในส่วนของอุปกรณ์การเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี ชัน วางหนังสือ คอมพิวเตอร์ พัดลม ฯลฯ ใน
ส่วนของสีทจี ะปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนนัน ทางโรงเรียนยังไม่ทราบจํานวนสีทจี ะใช้งาน เนืองจากตัวอาคารทรุดและเอียงต้อง
รอทางกรมโยธิการแจ้งผลการประเมินตัวอาคารเรียนมาก่อน ว่าอาคารสามารถใช้งานต่อไปได้หรือไม่
คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า ให้ทาํ หนังสือขอเชิญบริจาคแจ้งออกไปยังสมาชิกสมาคม เพือเปิ ดรับบริจาคเป็ น
เงินแล้วส่งมอบให้ทางโรงเรียนเพือจัดซือ อุปกรณ์การเรียน แล้วให้ทางโรงเรียนแจ้งรายละเอียดการจัดซือ อุปกรณ์มายังสมาคมเพือ
แจ้งให้ท่านทีร ่วมบริจาคได้ทราบ
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มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ และ มีมติให้ดาํ เนินการกิจกรรม CSR ไปยังโรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม บ้านผักกะย่า
ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
4.3 กฐิ นสามัคคี วัดสะแกซึง อ.ปากพลี จ.นครนายก ทอด วันที 3 พฤศจิ กายน 2562
คุณวันชัย พนมชัย เลขาธิ การ สมอ. เป็ นประธาน
ประธานในทีประชุม แจ้งในทีประชุมว่า ทาง สมอ.ส่งหนังสือแจ้งบอกบุญมายังสมาคม ว่าจะมีการทํากฐิน
สามัคคีไปทอด ณ วัดสะแกซึง อ.ปากพลี จ.นครนายก จึงอยากปรึกษากรรมการและทีป รึกษาถึงยอดทีจ ะร่วมทําบุญกฐินสามัคคีใน
ครัง นี
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมมีมติ อนุมตั ริ ่วมทําบุญกฐินสามัคคี เป็ นเงิน 10,000 บาท มอบหมายคุณพิรยิ ะ (เหรัญญิกสมาคม) นําซอง
กฐินไปมอบให้ท่านเลขาธิการ สมอ. คุณวันชัย พนมชัย ที สมอ. ในวันพุธ ที 30 ตุลาคม 2562
4.5 สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยกลุ่มเคมี
ประธานในทีป ระชุม แจ้งในทีป ระชุมว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย กลุ่มเคมี (คุณเพชรรัตน์ เอก
แสงกุล เป็ นประธานกลุ่มเคมี) จะมีการจัดแข่งขันกอล์ฟขึน ในวันจันทร์ ที 9 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ Thai Country Club
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพือเป็ นการเชือมสัมพันธ์ทดี กี บั ทางสภาอุตสาหกรรมฯ และกลุ่มเคมี จะขออนุมตั ซิ อื ก๊วนกอล์ฟ 1 ทีม
เป็ นเงิน 50,000 บาท
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมมีมติ อนุมตั งิ บสนันสนุน ซือ ก๊วนกอล์ฟ 1 ทีม เป็ นเงิน 50,000 บาท
4.6 กําหนดตารางการประชุมสมาคม ปี 2563 และ กิ จกรรมสมาคม
ประธานในทีประชุม แจ้งในทีประชุมว่า ประชุมครัง หน้า ครัง ที9/2562 ในวันอังคาร วันที 26 พฤศจิกายน
2562 และในเดือนธันวาคม 2562 จะไม่มกี ารประชุมกรรมการ และจะประชุมอีกครัง ในเดือนมกราคม 2563 พร้อมกับงานกิจกรรม
ปี ใหม่ของสมาคมด้วย
คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า จากการประชุมทีผ ่านมานัน ทุกวันอังคาร สุดท้ายของเดือน กรรมการบางท่าน
ไม่สะดวกในวันอังคาร สุดท้ายของเดือน หากจะเปลีย นเป็ นอังคารที 4 ของเดือน กรรมการท่านอืนๆจะสะดวกร่วมประชุมหรือไม่
ประธานในทีป ระชุม แจ้งว่า จะขอลงรายละเอียดวันประชุมกรรมการในการประชุมครัง หน้า และกิจกรรมปี ใหม่
ทีจ ะจัดในเดือนมกราคมนัน อยากขอความคิดเห็นว่าควรจัดวันทีเท่าไหร่ เนืองจากเกรงว่าจะตรงกับเทศกาลตรุษจีน อาจทําให้
สมาชิกไม่สะดวกมาร่วมงานปี ใหม่
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ และ มีมติว่า กิจกรรมปี ใหม่ 2563 จะจัดขึน ในวันอังคาร ที 21 มกราคม 2563
ประธานกลุม่ ต่างๆ รายงานผล การติ ดตามเรือ งต่างๆ ทีได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า
คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า มีความกังวลใจเกีย วกับ เรืองค่าเงินบาททีแ ข็งตัวและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในทุกวันนี และ ปญั หากฎหมายของภาครัฐทีไ ม่สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ลาการประชุม)

วาระที 5
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คุณสุชาติ แจ้งในทีประชุมว่า กฎหมายเกียวกับสารเคมีออกมาค่อนข้างมาก และในอนาคต การกําจัด/
ทําลายภาชนะจะเป็ นความรับผิดชอบของบริษทั ผูผ้ ลิต
- คุณสายันต์ ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม (แทน) (ลาการประชุม)
ประธานในทีป ระชุม แจ้งในทีป ระชุมว่า ทางคุณสายัณต์ได้มกี ารรวบรวมข้อเสนอแนะและกฎหมายซําซ้อน
ส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ
- คุณวิชยั ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – การเพิม ยอดสมาชิกสมาคม
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
วาระที 5

เรือ งอืนๆ
ประธานในทีป ระชุม แจ้งในทีป ระชุมว่า การประชุม APIC ทีจ ะมีขนึ ในปี 2563 หรือ 2564 จะมีการมาจัดประชุมที
ประเทศไทย และจํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม APIC 2562 มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจํานวน 35 คน
ทาง สมอ. ได้มีก ารตอบกลับ หนังสือขอความอนุ เ คราะห์ใ ห้สมาคมผู้ผ ลิต สีไ ทยมีส่ว นร่ วมในการพิจ ารณาร่ า ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีมคี วามเกีย วข้องกับผลิตภัณฑ์สที ุกฉบับ ได้ตอบกลับมาว่า มีความยินดีทจี ะให้ทางสมาคมมี
ส่วนร่วมฯ แต่ทงั  นีถอื ว่าเป็ นอํานาจของกรรมการชุดใหญ่ และจะระบุเรืองนีเข้าไปในวาระการประชุมของกรรมการชุดใหญ่ในการ
ประชุมคราวหน้า (ยังไม่ได้กาํ หนดวันประชุม) ต้องรอมติในทีป ระชุมของกรรมการชุดใหญ่อกี ครัง
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ

ปิ ดการประชุม เวลา 16.15 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางพิชญานันท์ ภานาทรัพย์ถาวร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นางสาวสุจติ รา โฆสวรรณะ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นางเพ็ญนภา โหสกุล
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
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รายรับ
รายได้ค่าสมาชิก - สามัญ
รายได้ค่าสมาชิกใหม่
รายได้ค่าสมาชิก - วิสามัญ
รายได้สัมมนา/ ขายPAN TONE ปี ,54
รายได้สังสรรปี ใหม่และสัมมนา,สังสรรสมาชิก
รายได้ ประเภทเงินสนับสนุนจากสภาหอฯ ,และอืนๆ
รายได้ดอกเบียรับ
รายได้จากบริจาค,/สนับสนุนการประชุม APIC'15 / รายได้อืนๆ

ยอดยกมา 61
229,982.0
31,000.0
183,981.0
4,193.3
74,897.60
524,053.9

ม.ค 62
25,000.0

ก.พ 62

มี.ค.62

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
งบรายรับ-รายจ่ าย
สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2562
เม.ย 62
พ.ค 62
มิ.ย 62

79,992.0
9,000.0
36,000.0

10,000.0

44,000.0

8,000.0

8,000.0

11,400.0
80,400.0

124,992.0

18,000.0

8,000.0

12,000.0
17,000.0

9,700.0

9,700.0

9,700.0

9,700.0

21,375.0
4,718.6

39,251.8

รายจ่ าย
ของขวัญวิทยากร , ของขวัญปี ใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของชําร่วย 42,198.7
4,000.0
ค่าเดินทางสัมนาต่างประเทศ
50,123.7
รางวัลพนักงานบริการ และ เงินเดือนพนักงาน
66,200.0
9,700.0
ค่ารับรอง
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณีย ์ ค่าโทรศัพท์
2,912.0
ค่าอาหารประชุมใหญ่
70,138.6
ค่าอาหารประชุมประจําเดือน
35,842.1
(ค่าใช้จ่ายAPCS2550)(จัดประชุมAPIC'2552) }APCS ค่าจัดกิจกรรม CSR 43,390.0
ค่าอาหารสัมมนา & ปี ใหม่ , ค่าเข้าร่วมสัมมนา , ค่าสถานที ค่าใช้จ่าย การจัดสั187,212.9
มมนา
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (กรอบ ป้ าย ตรายาง และทําเนียบสมาคม) ค่าปรับ
ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ , ค่าเช่าพืนที Web และ โดเมน เนม
3,289.0
ค่าสอบบัญชี และ ค่าจัดทําบัญชี
18,920.0
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สมาชิกชําระเกิน) , ค่าจัดทํา Web,ช่อดอกไม้,หรีด,ทําบุญต่า12,926.0
งๆ
ค่าบริจาค / ชําระคืนเงินกูย้ มื / เงินคืนสมาชิก
ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิม , ชําระค่าบํารุงเกิน และ รายการ Adjust ปรับยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีประจําปี , ภาษีดอกเบียเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1,270.0
460.0
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ
2,765.0
ภาษีหักณ.ทีจ่าย ,
7,182.6
Paint show,ค่าชิปปิ ง Pan Tone
ค่าสมาชิกสภาหอการค้าไทย , ร่วมกิจกรรมสภาหอการค้าไทย
544,370.6
14,160.0
รายรับมากกว่ารายจ่าย
-20,316.70 66,240.0
Pass Book ก่อนหน้า ณ 31 ธ.ค. 2561 เท่ากับ 722,507.88
(1) Pass Book As at 30/ก.ย./2562
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2560 742,824.50

5,000.0

8,000.0

ก.ค 62
15,000.0
8,000.0

1,937.0

17,305.5

9,937.0

40,305.5

10,154.3

ส.ค 62

5,000.0

15,000.0

12,000.0

4,000.0

15,000.00
161,971.0

17,000.0

19,000.0

9,700.0

9,700.0

3,200.0

1,053.0

5,009.7

10,606.2
26,307.8

เอกสารแนบหมายเลข1 1/1

พ.ย 62

ธ.ค 62

-

1 ม.ค- 30 ก.ย.62 สะสมเดือนนี

-

2,140.0

19,960.0

90.0

ต.ค 62

60,000.0
7,000.0
79,971.0

48,819.2

60.0

ก.ย 62

2,000.0
60.0

60.0

60.0

90.0

60.0

30.0

10,187.0
1,432.0
18,190.0
50,000.0
76,769.2
55,843.6
49,011.8
19,947.0
193.8
12,014.3
69,431.7
48,222.8 -37,843.6
-41,011.8
-2,947.0
9,743.3
28,291.2
92,539.4
เป็ นเงิน 842,570.14
(2) (เงินฝากประจํา ธ.ทีสโก้ เมือ 3/6/2019 เป็ นเงิน 1,171,006.23 บาท อบ.1.50)

51,867.0
-34,867.0

30.0
18,970.0

193.8

1,800.0

0.0
0.0
(1)+(2) เท่ากับ 2,013,576.37 บาท
.

214,992.0
24,000.0
199,971.0
19,242.5
38,400.0
496,605.5
4,000.0
67,900.0
4,253.0
60,626.8
30,488.8
26,307.8
48,819.2
2,140.0
19,960.0
2,000.0
970.0
1,993.8
11,619.0
68,190.0
349,268.3
147,337.3

