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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
  7/2562
วันอังคาร ที 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
4. คุณสายัณต์
แม่นดี
5. คุณวิชยั
คุณูปการ
6. คุณประยุทธ์
เตชะมนูญ
7. คุณสุจติ รา
โฆสวรรณะ
8. คุณนารีรตั น์
เถาว์ชาลี สิงห์สาย

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

ประธานกลุ่มการค้า
บจก.อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม (แทน)
บจก.กัปตัน โค๊ตติง#
ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์
บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศ (แทน)
บจก.อัคโซ่
$ โนเบล เพ้นท์ส(ประเทศไทย) สาขาชลบุรี เลขาธิการ
บจก.เบเยอร์
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณถาวร
2. คุณพิชยั
3. คุณพิชญานันท์

ฐิตธรรมพันธุ์ บจก.อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล

เพิม ทรัพย์หริ ญ
ั บจก.อุไรพาณิชย์
ภานาทรัพย์ถาวร บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)

กรรมการลาประชุม
1. คุณเพชรรัตน์

เอกแสงกุล

2. คุณนภา
3. คุณภาณวิทย์
4. คุณศราวุฒิ
5. คุณอํานวย
6. คุณธีรชัย
7. คุณวิเชียร
8. คุณประสิทธิ 4
9. คุณพิเชษฐ์
10. คุณสุรนาถ
11. คุณสมบูรณ์
12. คุณพิศษิ ย์

สีตวาริน
ลิม ศิลา
รัชนกูล
อุษณกรกุล
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
เจิดรังษี
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
บุญญฤทธิ 4
สมกําเนิด
ภักดิแจ่
4 มใส
บุญจรรยา

ทีป รึกษา (แทน)
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ

บมจ.อีซนึ เพ้นท์

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

เพ็นท์ นายทะเบียน
บจก.โกเวนเจอร์
ทีป รึกษา
บจก.คัลเลอร์เคม
ทีป รึกษา
---------------ทีป รึกษา
---------------ทีป รึกษา
บจก.อัคโซ่
$ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก.โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล
กรรมการ
บจก.ซันโก้เคมิคอล
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
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13. คุณสมพงษ์
14. คุณมยุรี
15. คุณบุญยิง
16. คุณสุเมธ

เณรรักษา
ดิฐภักดีกุล
ปริยะบํารุงชาติ
สุวภัทราชัย

บจก.เอส.เอ็น.อาร์ฬอิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท ทีป รึกษา
--ทีป รึกษา
บจก.ยูรโี คท-ไทย
ทีป รึกษา
บจก. เคมโค้ท
ทีป รึกษา

เริมประชุม 14.17 น.
วาระที 1
รับรองรายงานการประชุม ครังที
  6/2562 เมือวันอังคาร ที 27 สิ งหาคม พ.ศ.2562
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที 2

เรือ งสืบเนื อง
2.1 การเก็บค่าบํารุงสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิ กทีคงค้างค่าบํารุงสมาคมฯ
คุณพิรยิ ะ รายงานในทีป ระชุมว่า จํานวนสมาชิกทีคงค้างชําระค่าบํารุงสมาคมฯ ณ วันที 24 กันยายน 2562 ค้าง
ชําระอยู่ประมาณ 13 ราย และมียอดเงินโอนเข้ามา 2 ราย ยังไม่ได้รบั หลักฐานว่ามาจากบริษทั ใด และในเดือน สิงหาคม 2562 มี
รายรับจากการชําระค่าสมาชิก ประมาณ 140,000 กว่าบาท รวมรับชําระค่าสมาชิกจากเดือน มกราคม – สิงหาคม 2562 402,963
บาท เมือเทียบกับปี ทแี ล้ว 444,000 บาท ถือเป็ นยอดทีใ กล้เคียงกัน และในรายทีย งั ค้างชําระอยู่นนั # ทางคุณพิรยิ ะ จะออกเอกสาร
เรียกเก็บเงิน และส่งจดหมายออกไปอีกครัง#
คุณประยุทธ์ จะช่วยตาม บริษทั อัคโซ่
$ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาแจ้งวัฒนะ
คุณพิชญานันท์ จะช่วยตาม บริษทั โจตันไทย จํากัด
คุณสุเมธ จะช่วยตาม บริษทั คอมแพค อินดัสทรีส# ์ จํากัด , บริษทั นากาเซ่(ปทท) จํากัด และ บริษทั โกลบอล เคมี
เอเอสซีซี จํากัด
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.2 รายงานเรือ ง Line เกียวกับเนื อหาทีจะสร้างปฏิ สมั พันธ์กบั ทางสมาชิ กสมาคม โดย คุณปภิ ชชั
คุณประยุทธ์ แจ้งในทีป ระชุมแจ้งว่า ทางคุณปภิชชั จะขอรายงานรายละเอียดในการประชุมคราวหน้า
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.3 รายงานผล จาก สมอ. ทีทางสมาคมได้ทาํ หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทางสมาคมผู้ผลิ ตสีไทยเป็ นผู้
สังเกตุการณ์คณะอนุกรรมการวิ ชาการรายสาขา คณะที 19/3 สีสาํ หรับงานอาคาร-พืน ผิวปูน
ประธานในทีป ระชุม รายงานในทีประชุมว่า จากทีไ ด้ออกหนังสือขอความอนุ เคราะห์ให้ทางสมาคมเข้าไปสังเกตุ
การณ์คณะอนุ กรรมการ 19/3 นัน# มติในทีป ระชุมของคณะอนุ กรรมการ 19/3 มีมติว่า ไม่อนุ มตั ใิ ห้ทางสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยเป็ นผู้
สังเกตุการณ์คณะอนุกรรมการ 19/3 แต่อย่างไรก็ดี ทางสมาคมยังคงมีการอัพเดทความเคลือนไหวจากทาง สมอ. เนืองจากสมาคม
ยังเป็ นกรรมการชุดใหญ่ของ สมอ. และทาง สมอ.ก็ยงั ต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆจากทางสมาคม และในช่วงนี#ทาง
คณะอนุ กรรมการ 19/3 จะมีการชะลอ การปรับเปลีย น มอก.สีน#ําไว้ก่อน เนืองจากกําลังพิจารณาในส่วนของ มอก.สีน#ํ ามันอัลคีด
ด้าน และ สีน#ํามันกึง เงา
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คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า ในการปรับเปลีย น มอก.นัน# ทาง สมอ.จะมีการปรับทุกๆ 10 ปี ตามระเบียบ หรือ ปรับ
เนืองจากมีผู้เรียกร้องให้ปรับ และในการปรับในครัง# นี#น่าจะมีสาเหตุมาจากมีผเู้ รียกร้องให้มกี ารการปรับเปลียนเกณฑ์ และ แบ่ง
เกรด ซึง บริษทั ทีเ รียกร้องให้ปรับนัน# มีผลิตภัณฑ์ทมี ี QUV เกิน 8 ปี และแจ้งว่าขายสินค้าเกินมาตรฐานทําให้บริษทั ไม่สามารถ
แข่งขันการตลาดได้เนืองจากมีเกณฑ์ QUV เกิน 8 ปี และสูงกว่าเกณฑ์ของบริษทั อืนๆ และมองว่าการทีบ ริษัทผูผ้ ลิตนัน# ๆออก
หนังสือเรียกร้องไปยัง สมอ.ทําให้เกิดการข้ามหน้าสมาคมและสร้างความเหลือมลํ#า จึงอยากเสนอวิธลี ดความเหลือมลํ#า โดยอยาก
ให้เชิญระดับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าของบริษทั ของบริษทั ผูผ้ ลิตใหญ่ๆมาพูดคุยกัน และรวบรวมข้อมูลแล้วจึงแจ้งข้อมูลออกไป
ยัง สมอ. หรือหน่วยงานอืนๆ
ประธานในทีประชุม แจ้งในทีประชุมว่า หนังสืออีกฉบับทีทางสมาคมออกไปถึง สมอ. เพือขอมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาร่าง มอก.ทีเ กีย วกับผลิตภัณฑ์สที ุกฉบับนัน# ทาง สมอ.ได้สอบถามเพิม เติมกลับมาว่า ทางสมาคมฯเป็ นคณะกรรมการชุด
ใหญ่ของ สมอ.อยู่แล้ว ทําไมถึงต้องการเป็ นคณะอนุ กรรมการ ทางนายกสมาคมฯได้ชแ#ี จ้งกลับไปว่า หากสมาคมได้เป็ นหนึงใน
คณะอนุ กรรมการ จะสามารถรวบรวมและรับฟงั ความคิดเห็น จากผู้ผ ลิตตัง# แต่ เริมต้นการพิจารณาร่ าง และเป็ น สือกลางเพือ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลออกไปยังสมาชิกของสมาคมฯ ซึง ทางสมอ.ยังไม่มกี ารตอบกลับหนังสือฉบับนี#กลับมายังสมาคม
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.4 รายงานความคืบหน้ า การตอบแบบสอบถามความคิ ดเห็นเรือ งการปรับเปลียนแปลงเกณฑ์ มอก.2722549 และ มอก.2321-2549 จากสมาชิ กสมาคม
ประธานในทีป ระชุม รายงานในทีป ระชุมว่า จากมติกรรมการในทีป ระชุมคราวทีแ ล้ว เมือวันที 27 สิงหาคม 2562
ทางสมาคมไม่เห็นด้วยในการปรับเปลีย นเกณฑ์ มอก.272-2549 และ มอก.2321-2549 จึงได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นไปยัง
บริษทั สมาชิกว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับมติกรรมการ โดยส่งออกไปยังสมาชิกสามัญ ทัง# หมด 47 บริษทั และมีตอบกลับมา
21 บริษทั ผลทีไ ด้จากสมาชิกทีต อบกลับมา คือ
- เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ 14 บริษทั
- ไม่เห็นด้วยกับมติกรรมการ 3 บริษทั
- เห็นด้วยให้มกี ารทดสอบความทนนํ#า ทนด่าง แต่ไม่เห็นด้วยในการแบ่งเกรด 2 บริษทั
- ไม่แสดงความคิดเห็น 2 บริษทั
เนืองจากจํานวนทีตอบกลับมานัน# ยังไม่ถงึ ครึง หนึงของจํานวนทีส ่งแบบสอบถามออกไป ทางนายกฯ จึงอยากขอ
อนุญาตในทีป ระชุมขอเลือนกําหนดการตอบกลับแบบสอบถามออกไปก่อน และจะให้ทางทีมเลขาฯช่วยตามข้อมูลตอบกลับโดยจะ
ให้สง่ E-mail และโทรศัพท์ไปยังสมาชิกทีย งั ไม่ตอบกลับอีกครัง# เพือให้ได้ขอ้ มูลจากสมาชิกมาให้ครบ เนืองจากข้อมูลความคิดเห็น
จากสมาชิกทุกบริษทั มีความสําคัญมากในการรวบรวมเพือนําเสนอหรือพูดคุยกับทาง สมอ.
คุณสุจติ รา เสนอในทีป ระชุมว่า ขอให้รวบรวมข้อมูลให้ได้ก่อนการประชุมคราวหน้า วันที 29 ตุลาคม 2562 อาจจะมี
การแบ่งกลุ่มข้อมูลทีไ ด้เป็ น 3 กลุ่ม เช่น
- อยากให้มกี ารเปลีย นแปลง
- ไม่อยากให้มกี ารเปลีย นแปลง
- ไม่ได้ผลิต
ประธานในทีป ระชุม แจ้งในทีป ระชุมว่า เรืองการแบ่งเกรดสีน#ํา มอก.2321-2549 นัน# ในคณะอนุกรรมการเองก็ไม่ได้
เห็นด้วยทัง# หมด และมีหน่ วยงานราชการทีแย้งและไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเกรด ซึงเป็ นหน่ วยงานใหญ่ อาจจะเป็ นช่วงเวลาที
คณะอนุกรรมการ 19/3 ต้องถกเถียงกันไปอีกซักระยะหนึง และในส่วนของแบบสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกนัน# ทางทีมเลขาฯ
จะพยามตามกลับมาให้ครบถ้วน
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มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ และเห็นพ้องให้ยดื เวลาในการตอบกลับแบบสอบถามจากสมาชิกสมาคมออกไปก่อน
2.5 รายงานการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าไทย โดย คุณสุชาติ
คุณสุชาติ รายงานในทีป ระชุมเกีย วกับเนื#อหาทีไ ด้เข้าร่วมประชุมกับสภาหอการค้าไทย ดังนี#
- พรบ.ภาษีทดี นิ และสิง ปลูกสร้าง จะมีการออกกฎหมายใหม่และบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563 และกฎหมายฉบับย่อยจะ
มีออกมาเพิม อีก 7 ฉบับ ทางภาคเอกชนเห็นว่า พรบ.ภาษีทดี นิ และสิง ปลูกสร้างทีจ ะออกมานี#จะสูงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ ถึงแม้จะ
ลดหย่อนภาษีแล้วก็ตาม และลดหย่อนถึงแค่เพียงปี ที 5 หลังจากนัน# ก็ต้องจ่ายชําระภาษีเต็ม ทางภาคเอกชนได้ชแ#ี จงว่าในสภาวะ
เศรษฐกิจทีไ ม่ค่อยดีน#อี ยากจะให้ชะลอกฎหมายใหม่ออกไปก่อน และในการจัดเก็บภาษีของปี ต่อๆไปนัน# ในช่วงเดือน พฤศจิกายน
หรือ เดือน ธันวาคม 2562 จะมีเจ้าหน้าออกไปสํารวจทีด นิ เพือการจัดเก็บภาษี แต่จะไม่มกี ารปรับภาษียอ้ นหลัง สําหรับภาษีทอี ยู่
อาศัยบ้านหลังแรก และบ้านทีจ ะปลูกสร้างเองนัน# ทีด นิ ต้องเป็ นชือ คุณA ,ผูข้ ออนุ ญาตปลูกสร้าง ต้องเป็ นชือคุณA และ ทะเบียน
บ้าน ก็ตอ้ งเป็ นชือคุณA ด้วย ถ้ามีขอใดข้อหนึงไม่ครบใน 3 ข้อนี# จะไม่ถอื ว่าเป็ นบ้านหลังแรกและจะไม่ได้ยกเว้นภาษี
- ค่าเงินบาททีแข็ง และแนวโน้ม เหตุผลเนืองจาก ในแบงค์ชาติมเี งินสกุลดอลล่าร์ค่อนข้างเยอะ และมีกลุ่มผู้เล่น
เงินตราเล็งเห็นโอกาสทีเ งินบาทจะปรับขึน# จึงไม่มกี ารนํ าเงินออกมาใช้ทําให้มผี ลกระทบคือไม่มกี ําลังซื#อภายในประเทศ กลุ่มที
กระทบและเดือดร้อนมากทีส ดุ คือ กลุ่ม Local Content (วัตถุดบิ และแรงงานในการผลิตอยู่ในประเทศ แต่เน้นส่งออก 100%) ทําให้
การส่งออกไม่สามารถส่งออกได้ และทําให้มคี นตกงานเยอะขึน# คนไม่มกี ําลังซือ# ในขณะเดียวกันค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งต่อไปอีก
ทางกลุ่มในทีประชุมสภาหอฯ โดย อ.ธนวัฒน์ได้เสนอแนะ ให้มกี ฎหมายสําหรับการนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ และอยากให้
ประชาชนสามารถฝากเงินได้ดว้ ยสกุลเงินอืนๆ เช่น เยน,หยวน,ดอลล่าร์,ปอนด์,ยูโร ไม่ใช่ให้ฝากได้เฉพาะเงินบาท
- ปญั หากฎหมายของทางภาครัฐทีไ ม่สนับสนุนผูป้ ระกอบการ รวมทัง# กฎหมายทีไ ม่เอือ# ต่อการทําธุรกิจ เช่น
ออกกฎหมายแล้วไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ทําลายต้นทุนธุรกิจ เช่น คาร์บอนฟรุตปริน# ท์ มีโอกาสจะถูกหยิบยกเข้าไปในทีป ระชุม
กรอ. เนืองจากว่ากฎหมายออกมาจากหลายๆกระทรวง ทําให้เกิดความซํ#าซ้อน จึงอยากให้รวบรวมกฎหมายซํ#าซ้อนทีทางคุณ
สายัณห์เคยรวบรวมไว้นนั # อยากให้เพิม เติมในส่วนของข้อเสนอแนะ และให้เปรียบเทียบกฎหมายแต่ละกระทรวง เช่น กระทรวง
โรงงาน กับ กระทรวงแรงงาน
ประธานในทีป ระชุม แจ้งว่า มีการรวบรวมกฎหมายซํ#าซ้อนทีท างคุณสายัณห์ได้ทําไว้ก่อนนี#แล้ว อยากขอให้เพิม ใน
ส่วนของข้อเสนอแนะ เช่น เรืองความร้อน แสงสว่าง เสียง จะมีทงั # กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมทีออกมาเรือง
เดียวกัน อยากให้ยดึ หลักปฏิบตั ติ ามกระทรวงใดกระทรวงหนึงเพือความชัดเจน
มติ ทีประชุม

ทีป ระชุมรับทราบ

วาระที 3

เรือ งเพือพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณพิชญานันท์ แจ้งในทีป ระชุมว่า จํานวนสมาชิกสมาคมมีทงั # หมด 100 บริษทั สมาชิกสามัญ 47 บริษทั สมาชิก
วิสามัญ 53 บริษทั และจากทีท างสมาคมได้ไปร่วมออกบูธในงาน APCS 2019 ทีไ บเทค บางนา นัน# มีหลายบริษทั ทีม คี วามสนใจ
อยากสมัครสมาชิกใหม่ ทางคุณสรินทิพย์ได้สง่ e-mail ใบสมัครไปยังบริษทั เหล่านัน# แล้ว และอยู่ในระหว่างรอการตอบกลับ
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
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3.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจําเดือน
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
คุณพิรยิ ะ รายงานในทีป ระชุมถึง งบรายรับและรายจ่ายประจําเดือนสิงหาคม 2562
รายรับจากค่าบํารุงสมาคม และ รายรับจากคุณสุชาติ 15,000 บาท รวม 161,971.10 บาท
รายจ่าย รวม 69,431.70 บาท
ในเดือนสิงหาคม 2562 มีรายรับ มากกว่า รายจ่าย 92,539.40 บาท
ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ คงเหลือประมาณ 500,000 บาท หลังจากโอนยอด 330,000 บาท เพือ
ไปฝากเพิม ในบัญชีเงินฝากประจํา ธ.ทิสโก้ เดิมฝาก 1,171,006 บาท + 330,000 บาท รวมเป็ น 1,501,006 บาท อัตราดอกเบี#ย
1.5% ต่อปี
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
ประธานกลุม่ ต่างๆ รายงานผล การติ ดตามเรือ งต่างๆ ทีได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า
คุณสุชาติ ได้รายงานการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เกีย วกับ พรบ.ภาษีทดี นิ , ค่าเงิน
บาททีแ ข็งและแนวโน้ม และ ปญั หากฎหมายของภาครัฐทีไ ม่สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ลาการประชุม)
คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า เรือง PRTR จะออกมีการเป็ นกฎหมายอย่างแน่ นอน อยู่ในระหว่างการสํารวจ
และการคิดคํานวณ และจะบรรจุเป็ นกฎหมายในอนาคตอันใกล้น#ี
- คุณสายันต์ ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม (แทน)
คุณสายัณห์ แจ้งในทีป ระชุมว่า คณะกรรมการสิง แวดล้อมแห่งชาติ ได้มปี ระกาศร่างกฎหมาย เรืองมาตรฐาน
คุณภาพดิน เนืองจากมีการปลดปล่อยสารเคมีมากขึน# ทัง# ตัง# ใจและไม่ตงั # ใจ จึงเป็ นทีม าของการร่างฯกฎหมายฉบับนี#ขน#ึ มา หากมี
ความคืบหน้าจะนําเสนอในทีป ระชุมต่อไป
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ (ลาการประชุม)
- คุณวิชยั ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – การเพิม ยอดสมาชิกสมาคม
วาระที 4

มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
วาระที 5

เรือ งอืนๆ
ประธานในทีป ระชุม ได้ปรึกษาในทีป ระชุมถึงเรืองกิจกรรมสมาคม และ ตารางการประชุมกรรมการ
-งานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 จะจัดในวันประชุม ของเดือน มกราคม 2563 (ลงรายละเอียด วันและวันทีอ กี ครัง# )
-ตารางการประชุมของกรรมการ ในปี 2562 กําหนดเป็ นวันอังคารสุดท้ายของเดือน จํานวนกรรมการทีม าประชุม
ค่อนข้างน้อย อาจจะไม่สะดวกเนืองจากเป็ นวันอังคารสุดท้ายของเดือน จึงอยากขอความคิดเห็นจากกรรมการและทีป รึกษาในส่วน
ของตารางการประชุมปี 2563 ว่ากรรมการและทีป รึกษาสะดวกร่วมประชุมในวัน และ สัปดาห์ทเี ท่าไหร่ของเดือน ให้บรรจุเป็ นวาระ
ประชุมในการประชุมคราวหน้า
-งานสัมมนาวิชาการ ในปี น#ียงั ไม่มกี จิ กรรม อยากให้เสนอหัวข้อเรืองงานสัมมนา เช่น เรือง Digital Disruptive ,
Inspiration หรือ การดูแลสุขภาพ การใช้ชวี ติ อยากให้ลองหาหัวข้อและนําเสนอเข้ามาในกลุ่ม Line ต่อไป
-กิจกรรม CSR สีบริจาควัดครึง ใต้ จ.เชียงราย เนืองจากทางวัดยังไม่ได้มกี ารใช้ส ี จึงยังไม่มกี ารจัดส่งสีไปทีว ดั
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คุณสุชาติ เสนอให้ทาํ CRS เพือช่วยเหลือโรงเรียนทีป ระสบภัยนํ#าท่วมในพืน# ทีจ งั หวัดอุบลราชธานี โดยการรวบรวม
สี , เงิน หรือสิง ของจําเป็ นอืนๆจากสมาชิกสมาคม โดยให้หา List รายชือโรงเรียน และให้ตงั # ชือโครงการแล้วประกาศออกไปยัง
สมาชิก โดยมอบหมายให้ทางคุณสุจติ รา ตัง# ชือโครงการ และนําเสนอในกลุ่ม Line ต่อไป
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ

ปิ ดการประชุม เวลา 16.05 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางพิชญานันท์ ภานาทรัพย์ถาวร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นางสาวสุจติ รา โฆสวรรณะ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นางเพ็ญนภา โหสกุล
28 กันยายน พ.ศ.2562
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