20 เมษายน พ.ศ. 2565
เรื่อง
เรียน

ส่งงบการเงินของสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ด้วยทางสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย ขอส่งงบการเงิน ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารรายงานต่างๆ ดังนี ้
1. งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. รายงานผลการดาเนินการ ประจาปี 2564
3. รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2565

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับไว้ตามระเบียบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุฒิ รัชนกูล)
นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย
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ชุด

หน้า 1 จาก 8

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรอยัล มณี ยา บอลรูม ชัน้ M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
2. คุณสุชาติ
3. คุณเพชรรัตน์

รัชนกูล
เตียนโพธิทอง
เอกแสงกุล

บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
บมจ. อีซน่ึ เพ้นท์

4. คุณสายัณห์
5. คุณปภิชชั

แม่นดี
ตัง้ คารวคุณ

6. คุณอัสชิ
7. คุณพิรยิ ะ
8. คุณเพ็ญนภา
9. คุณวิภาดา
10. คุณกมลวรรณ์
11. คุณจารุรตั น์

งามลายอง
ชโลธร
โหสกุล
นาคไพรัช
ธรรมมะ
ชัยยศบูรณะ

นายกสมาคม
ประธานกลุ่มการค้า
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ
ความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. ไทยโตอาอุตสาหกรรม
เลขาธิการ, ประธานกลุ่มสารสนเทศและรักษาการนายทะเบียน
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์)
กรรมการ
บจก. กัปตัน โค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. เบเยอร์
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ ์
2. คุณปรีชยั
3. คุณธีรชัย
4. คุณธีรชัย
5. คุณภาณี
6. คุณพิชญานันท์
7. คุณนภา
8. คุณวัชระ
9. คุณยุพนิ
10. คุณตินาภร
11. คุณการุณ
12. คุณนิวตั ร
13. คุณวีรชัย
14. คุณสุธดิ า
15. คุณวสพล
16. คุณกัญจนา

ภูมสิ ถิตย์พงษ์
กูเ้ กียรตินันท์
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
กัลยาณคุปต์
ภานาทรัพย์ถาวร
สีตวาริน
ศิรฤิ ทธิชั์ ย
บุญเอกบุศย์
เฟสูงเนิน
กรสวรรค์
ธัมมะรักขิต
ฉันทสุเมธากุล
สุวรรณนภาศรี
ธนบดีภทั ร
ทิวารี

--ทีป่ รึกษา
--ทีป่ รึกษา
บจก. คัลเลอร์ เคมส์ (ประเทศไทย)
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ
บจก. คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติง้ (ประเทศไทย) สมาชิกวิสามัญ
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์)
สมาชิกสามัญ
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
สมาชิกสามัญ
บมจ. นิปปอน เพ้นต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) สมาชิกสามัญ
บจก. พรีซสี ชัน่ เอนยีเนียริง่
สมาชิกสามัญ (แทน)
บจก. เคมมิน
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เคมมิน
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เซ้าท์ ซิต้ี ปิ โตรเคม
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ทรอยสยาม
สมาชิกวิสามัญ
บมจ. ยูเนียน ปิ โตรเคมิคอล
สมาชิกวิสามัญ
บจก. วามิน เคมีคลั
สมาชิกวิสามัญ
เค.ซี.เอ. ทีป่ รึกษาบัญชีและการจัดการ
ผูส้ อบบัญชี
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ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
1. คุณจตุพร
กุลลวะนิธวี ฒ
ั น์ บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
2. คุณนพดล
เต็มกมลรัตน์
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ (แทน)
3. คุณวรารัตน์
เสถียร
บจก. อักโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาแจ้งวัฒนะ กรรมการ
4. คุณอานวย
อุษณกรกุล
บจก. โกเวนเจอร์
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ
5. คุณสิรพิ ร
ธีรปกรณ์
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ (แทน)
6. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ บจก. ยูรโี คท-ไทย
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ
7. คุณภัสสร
แซ่ออ้ื
บจก. แจ๊คส์เพ้นทส์ (ไทยแลนด์)
สมาชิกสามัญ
8. คุณสิทธิพร
เริม่ ตระกูล
บจก. บู เคมี อินดัสตรี
สมาชิกสามัญ
9. คุณพิชยาวรรณ
ชุ่มสุนทร
บจก. ไมโรโทน (ประเทศไทย)
สมาชิกสามัญ
10. คุณ Sittikrit
Limamapar
บจก. อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอล อินดัสทรีส์ สมาชิกสามัญ
11. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
บจก. เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
สมาชิกสามัญ
12. คุณขจัดภัย
อารีประเสริฐสุข บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
สมาชิกวิสามัญ
13. คุณนฤศราคนีย์
ทฤษณาวดี
บจก. เอ็มอาร์ซี เรซิน (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
14. คุณดอกคูณ
บุญเดช
บจก. เฮลมุท ฟิ สเชอร์ (ไทยแลนด์)
สมาชิกวิสามัญ
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
2. ดร. จิรณรงค์
อัศวเรืองชัย
3. คุณสุรนาท
สมกาเนิด
4. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
5. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
6. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
7. คุณยง
พุทธสันติธรรม
สมาชิ กลาประชุม
1. คุณดนัย
2. คุณสันธรัชต์
3. คุณเด่นดวง
4. คุณธนู
5. คุณชูกจิ
6. คุณศิวา
7. คุณอารีรตั น์
8. คุณธเรศ
9. คุณภูมภิ ทั ร์
10. คุณยงศักดิ ์
11. คุณพิมลพรรณ

เตชะสมภพ
มนุญากร
ทองสอาด
พงษ์ไพศาล
ฐานะกิจขจร
นาคธารีย์
ชักนา
มหากิจไพศาล
ตรรกสกุลวิทย์
พุ่มสกุล
ประยุรจตุพร

บจก. ซันโก้เคมิคอล
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
บจก. โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
บจก. เคมโค้ท
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่

กรรมการ
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม
ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์
ทีป่ รึกษา / สมาชิกสามัญ
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ
ทีป่ รึกษา / สมาชิกวิสามัญ

บจก. คอมแพค อินดัสทรีส้ ์
บจก. คาร์โก้ เคมีเคิล
บจก. เชอร์วนิ -วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์)
บจก. ดี.ดี.โพลียเู รเทน
บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
บจก. เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี สมาชิกสามัญ
บจก. ที เค เอส เคมิคอล
สมาชิกสามัญ
บจก. ไทย ดีเอนที เพนท์
สมาชิกสามัญ
บจก. ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล
สมาชิกสามัญ
บจก. ไทยยูโรโค๊ต
สมาชิกสามัญ
บจก. พี เอ็น ซี เคมีคอล
สมาชิกสามัญ
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12. คุณอาวุธ
13. คุณประดิษฐ์
14. คุณวิรตั น์
15. คุณวิชยั
16. คุณโกมินทร์
17. คุณวิบูลย์
18. คุณอรรถพล
19. ดร.จิรากร
20. คุณสุรกาญจน์
21. คุณศุภรัฐ
22. คุณพรกิจ
23. คุณอาคม
24. คุณกวีพฒ
ั น์
25. คุณจิรวัฒน์
26. คุณชวน
27. คุณกานต์
28. คุณธเนศ
29. คุณกาญจน์ณภัร
30. คุณวราห์
31. คุณประณีต
32. คุณกรณรัฏฐ์
33. คุณศรีจริยา
34. คุณสุภาภรณ์
35. คุณจิรายุส
36. คุณศิรพิ ร
37. คุณวัชระ
38. คุณภูรชิ ญา
39. คุณสมชาย
40. คุณลักษณีย์
41. คุณนครินทร์
42. คุณจุนห์เยิค
43. คุณเล็ก
44. คุณปรกฤษณ์
45. คุณรุ่งนภา
46. Mr. Krishnamoorthy
47. คุณสมิทธิ ์
48. คุณคณิต

นิตยสมบูรณ์
ธรรมวิไล
ธิตศิ กั ดิ ์สกุล
วงศ์กติ ติชยั กุล
วงศาลัคนากร
วงศ์อรุณนิยม
ตัง้ คารวคุณ
ทิศายุกตะ
อัศววัลลภ
บุญหลี
เกลียวสกุล
จิตรนวเสถียร
เลิศสุทธิเมตตา
จงเจริญ
จุฑาพฤฒิกร
ทรงวุฒวิ ชิ ยั
อินทราลักษณ์
ว่องวรสวัสดิ ์
กาชัยเสถียร
แสงอรุณ
ทวีวฒ
ั น์ธน
ขจรวิทยา
สถาปนิกานนท์

บจก. ฟูจคิ รู ะ คาเซอิ (ประเทศไทย)
บจก. แมกโซ่ เพ้นท์
บจก. วี.เอส.พี.เพนท์ แอนด์ เคมีคอล
บจก. เวิลด์ เพ้นท์
บจก. เวียโก้ อินเตอร์ เคมีคอล
บจก. สยามอ๊อกซีพ่ ลาส
บจก. สีเดลต้า
บจก. ออริจนิ อีซน่ึ เพ้นท์
บจก. เอกเกษม
บจก. โอคิซโึ มะ อินเตอร์เนชันแนล
่
(เอเชีย)
บจก. โอฬารเพ้นท์
บจก. ฮาเคม เพ้นท์
หจก. ธาราเคมีคอลส์
บมจ. ควอลิต้ี มิเนอรัล
บจก. ควอลิเมอร์
บจก. คอนแนลล์ บราเดอร์ส (ประเทศไทย)
บจก. คาลดิก (ไทยแลนด์)

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
บจก. โครมาโฟล เทคโนโลยี พีทวี าย ออสเตรเลีย สมาชิกวิสามัญ
บจก. โคเวสโตร (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ซันบีม
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ซี แอล พี ไอ (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
บจก. แซนด์แอนด์ซอยล์ พลัส
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ดูอาร์ (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
วรรธนพิเชฐ
บจก. เดอะ เคมัวร์ (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
วีระวิทย์
บจก. ไทย คีวา เคมิคอลส์
สมาชิกวิสามัญ
ศรีผาย
บจก. ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย
สมาชิกวิสามัญ
ตันติญาติยานนท์ บจก. ไทยสเปเชียลตี้ เคมีเคิล
สมาชิกวิสามัญ
สินประเสริฐกุล บจก. นากาเซ่ (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
รัตนกิจสุนทร บจก. นีโอไลท์
สมาชิกวิสามัญ
ปาร์ค
บจก. โณฬุ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
วงศ์วนิชจิตต์ บจก. บิซ บีส์
สมาชิกวิสามัญ
ศักดิ ์ศรีวธิ ุราช บจก. บิซเวล มาร์เก็ตติง้
สมาชิกวิสามัญ
ปิ ยะวัชระวิจติ ร บมจ. เบรนน์แท็ก อินกริเดียนส์ ประเทศไทย สมาชิกวิสามัญ
Ramakrishnan บมจ. เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
สมาชิกวิสามัญ
อัครเดชวินิต
บจก. ไบรเทน โปลีเทรดดิง้
สมาชิกวิสามัญ
ภูมวิ ฒ
ั น์
บจก. ปรนันท์
สมาชิกวิสามัญ
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49. คุณมาลี
50. คุณศศิ
51. คุณวิทยา
52. คุณวิจติ ร
53. คุณรัชดาภรณ์
54. คุณกฤชพล
55. คุณวาสนา
56. คุณเกียรติชยั
57. คุณวรเชษฐ์
58. คุณไพศาล
59. คุณธีรพล
60. คุณวันชัย
61. คุณคมทัฎฐ์
62. คุณธีรพันธ์
63. คุณเทวัญ
64. คุณเรณู
65. คุณมาโนชญ์
66. คุณอาภา
67. คุณภาวิตา

วังวรวุฒิ
มงคลสวรรค์
อินาลา
สุขนิรนั ดร์วงษ์
เลิศพิยาภูม ิ
เดชตีรยากร
อรุณรัศมีโชติ
โลหชิตรานนท์
ธีรวโรดม
ชูประเสริฐ
ปิ ยะปั ทมฉัตร
ลิม้ ประภาวรรณ
ปทุมวรเศรษฐ์
สังข์ทอง
ชาคชิยานุโยค
นารูลา
จิระพรชัยชาญ
เฉลิมโชคนันทกิจ
จันทร์ส่อง

บจก. เป่ าไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) สมาชิกวิสามัญ
บจก. มาฮา เคมิคลั ส์ (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เมกาเคม (ประเทศไทย)
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เมเปิ้ ล
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เมอร์ค
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ยู.ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ยูนิคไฟน์ โปร์ดกั ส์
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ยูเนียน เคมเทค
สมาชิกวิสามัญ
บจก. วิซซ์เคม
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เวลโค๊ต
สมาชิกวิสามัญ
บมจ. ไว้ทก์ รุ๊ป จากัด
สมาชิกวิสามัญ
บจก. สยามลักษณ์เทรดดิง้
สมาชิกวิสามัญ
บจก. สุรนิ ทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) สมาชิกวิสามัญ
บจก. อดิคยา เบอร์ล่า เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย) สมาชิกวิสามัญ
บจก. ออฟติเคม โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) สมาชิกวิสามัญ
บจก. อาร์ เจ คัลเลอร์ แอนด์ เคมีคอลส์
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เอช. เจ. อุงเคิล (ไทย)
สมาชิกวิสามัญ
บจก. เอเวอร์นิค (ไทยแลนด์)
สมาชิกวิสามัญ
บจก. ไอ. ซี. พี. เคมิคอลล์
สมาชิกวิสามัญ

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
ณ วันทีป่ ระชุม สมาคมฯ มีสมาชิกทัง้ หมด 106 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 47 ราย สมาชิกวิสามัญ 59 ราย มี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 34 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 20 ราย สมาชิกวิสามัญ 14 ราย ครบองค์ประชุม และได้มกี าร
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ ถือว่าครบองค์ประชุมใหญ่ ตามข้อกาหนด ดังนัน้ คุณศราวุฒิ
รัชนกูล นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย เป็ นประธานทีป่ ระชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565 ของสมาคมฯ เมือ่
สมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ประธานในทีป่ ระชุม รายงานในทีป่ ระชุมถึงประวัตแิ ละความเป็ นมา, วิสยั ทัศน์ , นโยบาย และเป้ าหมายของสมาคม
ผูผ้ ลิตสีไทย แจกแจงประเภทของสมาชิกสมาคม และแนะนาคณะกรรมการ ประธานกลุ่มต่างๆ และที่ปรึกษาสมาคมฯ วาระ
2563-2565 (เอกสารแนบหมายเลข 1)
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 โดยมีแก้ไขหน้าที่ 1 จาก 6 จาก
คุณเพ็ญนภา โหสกุล บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) นายกสมาคม เป็ น
คุณเพ็ญนภา โหสกุล บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) กรรมการ
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วาระที่ 2

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
2.1 รายงานกิจกรรมและผลการดาเนินงาน ปี 2564
คุณปภิชชั ตัง้ คารวคุณ (เลขาธิการสมาคมฯ) รายงานกิจกรรมสมาคมฯ และผลการดาเนินงานในรอบปี
2564 ให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ห้องสุขุมวิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริ
ออท ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
- การบรรยาพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์
์
TCC Connect จากหอการค้าไทย ห้องสุขมุ วิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แม
ริออท ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
- ร่วมบริจาคเงินสาหรับจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จานวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000
บาท ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล สมทบกองทุน "ศิรริ าชกูภ้ ยั โควิด"
- ร่ ว มบริจ าคเงิน สนั บ สนุ น "ครัว หอการค้า ไทยและหน่ ว ยความร่ว มมื อ บริก ารฉี ด วัค ซีน โควิด -19 กทม. หอการค้าไทย" ยอดเงินบริจาครวม 125,000 บาท
- การประชุ ม APIC (Asian Paints Industry Council 2021) วัน ที่ 8 ตุ ล าคม พ.ศ. 2564 ในรูป แบบ Virtual
Exhibition & Conference
- Website สมาคมผูผ้ ลิตสีไทย https://www.tpma43.org/
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

2.2 รายงานจานวนสมาชิกและสมาชิกเข้า-ออกระหว่างปี 2564
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
คุณปภิชชั ตัง้ คารวคุณ (รักษาการนายทะเบียน) รายงานในทีป่ ระชุมถึงจานวนสมาชิกสมาคม ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 มีจานวน 106 ราย และในปี 2564 มีสมาชิกทีเ่ พิม่ เข้า และลาออกดังนี้
สมาชิกใหม่ทเ่ี พิม่ เข้ามาในปี 2564 มีจานวน 2 ราย คือ
1. บริษทั เชอร์วนิ -วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์) จากัด
สมาชิกสามัญ
2. บริษทั ดูอาร์ (ประเทศไทย) จากัด
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกแจ้งลาออกในปี 2564 มี 1 ราย คือ
1. บริษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จากัด
สมาชิกวิสามัญ
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 รับรองงบดุล รายรับ-รายจ่ายประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คุณพิรยิ ะ ชโลธร (เหรัญญิกสมาคมฯ) กล่าวรายงานรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ และงบดุลประจาปี
2564 ให้ทป่ี ระชุมรับทราบ ซึง่ มีเงินคงเหลือจานวน 2,037,196.38 บาท และงบดุลปี 2564 ซึง่ มีรายรับต่ากว่ารายจ่ายจานวน
27,335.80 บาท และขอรับรองจากทีป่ ระชุม
(เอกสารแนบ รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต)
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีมติเอกฉันท์รบั รองบัญชีรายรับ-รายจ่ายและงบดุลประจาปี 2564
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3.2 รับรองผูต้ รวจสอบบัญชี และค่าตอบแทน (บริษทั เค ซี เอ ทีป่ รึกษาบัญชีและการจัดการ)
คุณพิรยิ ะ ชโลธร เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งในทีป่ ระชุมเรื่องขอมติทป่ี ระชุมรับรองค่าตรวจสอบบัญชี โดย
บริษทั เค ซี เอ ทีป่ รึกษาบัญชีและการจัดการ เป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อปี
มติ ที่ประชุม รับทราบ และมีมติเอกฉันท์รบั รองผูต้ รวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่าย
3.3 พิจารณาตาแหน่งนายกกิตติมศักดิ ์ ในข้อบังคับของสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย
คุณปภิชชั นาเสนอข้อบังคับของสมาคมฯ (แก้ไขครัง้ ที่ 4) ไม่มรี ะบุถงึ ตาแหน่ง นายกกิตติมศักดิ ์ จึงขอ
เสนอให้มตี าแหน่งนี้ขน้ึ และระบุในข้อบังคับของสมาคมฯ ด้วยเหตุผล ดังนี้
1) ผูท้ เ่ี ป็ นนายกกิตติมศักดิ ์ จะไม่สามารถกลับมาดารงตาแหน่งนายกสมาคมฯ ได้อกี ซึง่ จะเป็ นการไม่
ผูกขาดหรือยึดติดกับตาแหน่งนี้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกรรมการท่านอื่นได้ขน้ึ มาเป็ นนายกสมาคมฯ
2) เพื่อเป็ นทีย่ อมรับของสมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่น ในกรณีเป็ นตัวนของสมาคมฯ ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
เจรจา
3) เพื่อเป็ นการให้เกียรติและตอบแทนนายกสมาคมฯ ท่านนัน้ ทีไ่ ด้เสียสละและปฏิบตั หิ น้าทีง่ านสมาคมฯ
มาหลายสมัย
จึงขอเพิม่ เติมข้อความดังกล่าวในข้อ 17 แห่งข้อบังคับของสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย (แก้ไขครัง้ ที่ 4) ในตอนท้ายว่า
“สาหรับนายกสมาคมผู้ผลิตสีไทย ที่เคยดารงตาแหน่ งเกินสี่ คราวขึ้นไป ให้ถือว่าเป็ น นายกกิตติมศักดิ ์โดยปริยาย และจะ
กลับมาดารงตาแหน่งนายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยอีกต่อไปมิได้”
มติ ที่ประชุม รับทราบ และรับรองการเพิม่ ตาแหน่ง นายกกิตติมศักดิ ์ในข้อบังคับของสมาคมฯ
3.4 การเลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย วาระปี 2565 – 2567
คุณภาณี กัลยาณคุปต์ ประธานการเลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย วาระปี 2565 – 2567 ที่
ประชุมได้นาเสนอรายชื่อบริษทั ให้เป็ นกรรมการในวาระปี 2565 – 2567 ได้แก่
ลาดับ

รายชื่อกรรมการวาระ 2565 - 2567

1.

บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

2.

บมจ. นิปปอน เพ้นต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย)

3.

บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่

4.

บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค

5.

บจก. ฮาโต้ เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์)

6.

บจก. อุไรพาณิชย์ (บจก. ยู.อาร์.เคมีคอล)

7.

บจก. เบเยอร์

8.

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

9.

บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
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ลาดับ

รายชื่อกรรมการวาระ 2565 - 2567

10.

บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม

11.

บจก. กัปตัน โค๊ทติง้

12.

บจก. โจตันไทย

13.

บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นทส์ (ประเทศไทย)

14.

บจก. ทีโอเอ- ชูโกกุ เพ้นท์

มติ ที่ประชุม รับทราบและมีมติเอกฉันท์รบั รองรายชื่อกรรมการ
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 ข้อเสนอแนะจากสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณสุชาติ เสนอให้มกี ารช่วยผลักดันและเจรจากับหน่วยงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี้
1.) ละเว้นการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในทุกมาตรฐาน มอก. ที่
ผูป้ ระกอบการแต่ละบริษทั ได้รบั ในแต่ละปี ซึง่ จากเดิมจะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มาดาเนิ นการ
สุ่มตรวจตัวอย่างซึง่ อาจมีเพียง 1-2 มอก. เท่านัน้ โดยผูป้ ระกอบการสามารถส่งผลิตภัณฑ์ในบาง มอก. และหมุนเปลีย่ นกันในปี
ถัดไป เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ สูงมากของผูป้ ระกอบการในแต่ละปี และอาจเป็ นสาเหตุทท่ี าให้ผปู้ ระกอบการบาง
รายทีม่ ศี กั ยภาพ ลดแรงจูงใจในการขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
2.) กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงร่างมาตรฐานใหม่ ขอยกเว้นการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ใน
หัวข้อทีเ่ คยผ่านการทดสอบไปแล้วในการขอใบอนุญาตครัง้ ก่อนหน้า โดยการทดสอบในหัวข้อเดียวกันนัน้ มีเกณฑ์การทดสอบ
ทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงจากเดิม นอกจากนี้การทดสอบทุกรายการและทุกหัวข้อมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู และหากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบทีม่ เี กณฑ์ทดสอบจะเป็ นการเพิม่ ภาระให้ผปู้ ระกอบและลดแรงจูงใจในการขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

312 SOI PHAHONYOTHIN 32, PHAHONYOTHIN ROAD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND.
TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: tpma43.org

นายศราวุฒิ รัชนกูล
นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย

หน้า 8 จาก 8

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
20 เมษายน พ.ศ. 2565
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นายศราวุฒิ รัชนกูล
นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย

เอกสารแนบหมายเลข 1 หน้า 1 จาก 2

นายศราวุฒิ รัชนกูล
นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย

เอกสารแนบหมายเลข 1 หน้า 2 จาก 2

นายศราวุฒิ รัชนกูล
นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย

เอกสารแนบหมายเลข 2 หน้า 1 จาก 2

นายศราวุฒิ รัชนกูล
นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย

เอกสารแนบหมายเลข 2 หน้า 2 จาก 2

นายศราวุฒิ รัชนกูล
นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�อื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4

(หน่วย : บาท)
2564

2563

2,054,346.23
5,000.00
2,059,346.23
2,059,346.23

2,094,652.46
2,094,652.46
2,094,652.46

20,710.00
1,439.85
22,149.85
22,149.85

27,258.75
2,861.53
30,120.28
30,120.28

2,037,196.38
2,037,196.38
2,059,346.23

2,064,532.18
2,064,532.18
2,094,652.46
-

หนี�สินและส่วนของสมาชิก
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี
รวมหนี�สิน
ส่วนของสมาชิก
เงินกองทุน
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม
รวมส่วนของสมาชิก
รวมหนี�สินและส่วนของสมาชิก

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม
( นายศราวุฒิ รัชนกูล )

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงเงินกองทุนสะสม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

-

รายรับสูงกว่า
รายจ่ายสะสม
1,929,250.71
135,281.47
2,064,532.18

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

-

2,064,532.18
(27,335.80)
2,037,196.38

เงินกองทุน

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม
( นายศราวุฒิ รัชนกูล )

รวม
1,929,250.71
135,281.47
2,064,532.18
2,064,532.18
(27,335.80)
2,037,196.38

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
งบรายรับและรายจ่าย
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
รายรับ
รายได้ค่าสมาชิก
รายได้จากการบริจาค
ดอกเบี�ยรับ
รายได้อื�น
รวมรายรับ
รายจ่าย
ต้นทุนการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่าย ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่ายสุทธิ

6
7

2564

(หน่วย : บาท)
2563

201,240.00
525,000.00
15,856.10
742,096.10

612,000.00
24,415.27
21,000.00
657,415.27

119,849.40
647,996.89
767,846.29
(25,750.19)
(1,585.61)
(27,335.80)

334,764.95
184,507.32
519,272.27
138,143.00
(2,861.53)
135,281.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม
( นายศราวุฒิ รัชนกูล )

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
1. ข้อมูลทั�วไป
สมาคมผู้ผลิตสีไทย เป็นสมาคมได้รับอนุญาตให้จัดตั�งเป็นสมาคมการค้า ตามมาตรา 10 แห่งพระราชญัญัติสมาคมการค้า
พ.ศ. 2509 เมื�อวันที� 12 มิถุนายน 2543 ตามทะเบียนนิติบุคคลเลขที� 0109543000122
โดยมีวัตถุประสงค์ตั�งขึ�นเพื�อจะส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท ที�เกี�ยวกับอุตสาหกรรมสี รวมทั�งสนับสนุนช่วยเหลือ
สมาชิกในข่าวสาร เพื�อให้ได้ประโยชน์ทางการค้า
มีสถานที�ตั�ง เลขที� 312 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สําหรับปี 2564 สมาคม มีสมาชิกทั�งสิ�นจํานวน 106 ราย เป็นสมาชิกสามัญจํานวน 47 ราย และสมาชิก
วิสามัญจํานวน 59 ราย
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี�จัดทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที�ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที�ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที� 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี�ได้จัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบัญชี
3. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้า
สมาคมฯ รับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื�อได้รับชําระหนี�ค่าสินค้าจากลูกค้าแล้ว
รายได้อื�นรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ�งถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที�ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การคํานวณภาษีของสมาคม ให้นํารายได้ส่วนที�เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร คํานวณภาษีเงินได้
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ส่วนรายได้อื�น ๆ ให้คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10 ของ
รายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม
( นายศราวุฒิ รัชนกูล )

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
4 . เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2564
9,424.34
506,940.45
1,537,981.44
2,054,346.23

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - ประจํา
รวม
5 . เจ้าหนี�อื�น

12,000.00
8,560.00
150.00
20,710.00

(หน่วย : บาท)
2563
4,850.00
12,000.00
8,560.00
150.00
1,698.75
27,258.75

2564
119,849.40
119,849.40

(หน่วย : บาท)
2563
60,258.41
36,380.00
208,398.54
29,728.00
334,764.95

2564
เช็คจ่ายล่วงหน้า
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าบริการจัดทําบัญชีค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองจ่าย-คุณพิริยะ
รวม
6. ต้นทุนการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ค่าบํารุงสมาชิก
ค่าใช้จ่ายงานฉลองครบรอบ 20 ปี ก่อตั�งสมาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน APCS
รวม

(หน่วย : บาท)
2563
11,929.12
559,140.33
1,523,583.01
2,094,652.46

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม
( นายศราวุฒิ รัชนกูล )

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
2564
60,000.00
5,439.51
1,056.00
13,374.38
2,130.00
12,000.00
8,560.00
2,247.00
543,190.00
647,996.89

เงินเดือน
ค่าจัดเลี�ยงปีใหม่และสันทนาการ
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าเวปไซต์และโดเมน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าตรวจสอบบัญชีและปรึกษากฏหมาย
ค่าบริการจัดทําบัญชี
ค่าธรรมเนียมอื�น
ค่าพวงหรีด,กระเช้าดอกไม้
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เงินบริจาค
เบี�ยปรับเงินเพิ�ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่าย
รวม

(หน่วย : บาท)
2563
65,000.00
64,910.35
4,076.00
2,288.00
1,720.00
12,000.00
8,560.00
15.00
4,000.00
4,000.00
15,000.00
369.29
2,568.68
184,507.32

8. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของสมาคมฯ เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2565

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม
( นายศราวุฒิ รัชนกูล )

