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20 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
เรื่อง ส่งงบการเงินของสมาคมผูผ้ลิตสไีทย 
เรียน เจา้หนา้ที่ทะเบยีนสมาคม กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
 
 ดว้ยทางสมาคมผูผ้ลิตสีไทย ขอส่งงบการเงิน ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารรายงานตา่งๆ ดงันี ้
 
  1. งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   จ านวน  1 ชดุ 
  2. รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปี 2564   จ านวน  1 ชดุ 
  3. รายงานการประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2565  จ านวน  1 ชดุ 
 
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดรบัไวต้ามระเบียบดว้ย 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                    (นายศราวฒุิ   รชันกลู) 
                  นายกสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 
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นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2565 
วนัพฤหสับดี ท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องรอยลั มณียา บอลรมู ชัน้ M โรงแรมเรเนซองส ์กรงุเทพฯ ราชประสงค ์

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณศราวุฒ ิ รชันกูล บจก. เจ.บ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ นายกสมาคม 
2. คุณสุชาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประธานกลุ่มการคา้ 
3. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ 

   ความปลอดภยัและชวีอนามยั 
4. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 
5. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอาอุตสาหกรรม เลขาธกิาร, ประธานกลุ่มสารสน- 

   เทศและรกัษาการนายทะเบยีน 
6. คุณอสัช ิ  งามล ายอง บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ  
7. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 
8. คุณเพญ็นภา โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร)์ กรรมการ 
9.  คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนั โค๊ตติง้                              กรรมการ 
10.  คุณกมลวรรณ์ ธรรมมะ บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 
11.  คุณจารุรตัน์ ชยัยศบูรณะ บจก. เบเยอร ์ กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ --- ทีป่รกึษา 
2. คุณปรชียั   กูเ้กยีรตนิันท ์ --- ทีป่รกึษา 
3. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอร ์เคมส ์(ประเทศไทย) ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 
4. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลาเรยีนท ์พลาสตกิ แอนด ์โคทติง้ (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 
5. คุณภาณี  กลัยาณคุปต ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 
6. คุณพชิญานันท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร)์ สมาชกิสามญั 
7. คุณนภา สตีวารนิ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) สมาชกิสามญั 
8. คุณวชัระ  ศริฤิทธิช์ยั บมจ. นิปปอน เพน้ต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ (ประเทศไทย) สมาชกิสามญั 
9. คุณยุพนิ  บุญเอกบุศย ์ บจก. พรซีสีชัน่ เอนยเีนียริง่ สมาชกิสามญั (แทน) 
10. คุณตนิาภร  เฟสงูเนิน บจก. เคมมนิ สมาชกิวสิามญั 
11. คุณการุณ  กรสวรรค ์ บจก. เคมมนิ สมาชกิวสิามญั 
12. คุณนิวตัร  ธมัมะรกัขติ บจก. เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม สมาชกิวสิามญั 
13. คุณวรีชยั  ฉนัทสุเมธากุล บจก. ทรอยสยาม สมาชกิวสิามญั 
14. คุณสุธดิา  สุวรรณนภาศร ี บมจ. ยเูนียน ปิโตรเคมคิอล  สมาชกิวสิามญั 
15. คุณวสพล  ธนบดภีทัร บจก. วามนิ เคมคีลั สมาชกิวสิามญั 
16. คุณกญัจนา ทวิาร ี เค.ซ.ีเอ. ทีป่รกึษาบญัชแีละการจดัการ ผูส้อบบญัช ี
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ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
1.   คุณจตุพร   กุลลวะนิธวีฒัน์ บจก. โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร 
2.   คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก. ทโีอเอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ (แทน) 
3.   คุณวรารตัน์  เสถยีร บจก. อัก๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาแจง้วฒันะ   กรรมการ 
4.   คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 
5.   คุณสริพิร  ธรีปกรณ์ บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล         ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั (แทน) 
6.   คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 
7.   คุณภสัสร   แซ่อือ้ บจก. แจ๊คสเ์พน้ทส ์(ไทยแลนด)์  สมาชกิสามญั 
8.   คุณสทิธพิร  เริม่ตระกูล บจก. บู เคม ีอนิดสัตร ี  สมาชกิสามญั 
9.  คุณพชิยาวรรณ   ชุ่มสุนทร บจก. ไมโรโทน (ประเทศไทย)  สมาชกิสามญั 
10.  คุณ Sittikrit  Limamapar บจก. อาร.์เจ. ลอนดอน เคมคีอล อนิดสัทรสี ์ สมาชกิสามญั 
11.  คุณสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักูร บจก. เจ.บ.ีพ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์  สมาชกิสามญั 
12.  คุณขจดัภยั  อารปีระเสรฐิสุข บมจ. ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์  สมาชกิวสิามญั 
13.  คุณนฤศราคนีย ์ ทฤษณาวด ี บจก. เอม็อารซ์ ีเรซนิ (ประเทศไทย)   สมาชกิวสิามญั 
14.  คุณดอกคณู  บุญเดช บจก. เฮลมุท ฟิสเชอร ์(ไทยแลนด)์  สมาชกิวสิามญั 
 
กรรมการและท่ีปรึกษาลาประชุม 
1. คุณปราณี เรอืงเกรยีงสนิ บจก. ซนัโกเ้คมคิอล  กรรมการ 
2. ดร. จริณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม 
3. คุณสุรนาท สมก าเนิด บจก. โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ์ 
4. คุณเรอืงศกัดิ ์ แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา / สมาชกิสามญั 
5. คุณสุเมธ สุวภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 
6. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก. เอส.เอน็.อาร.์อมิปอรต์ เอก็ซ์ปอรต์  ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 
7. คุณยง พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 
 
สมาชิกลาประชุม 
1. คุณดนัย  เตชะสมภพ บจก. คอมแพค อนิดสัทรีส้ ์  สมาชกิสามญั 
2. คุณสนัธรชัต ์ มนุญากร บจก. คารโ์ก ้เคมเีคลิ  สมาชกิสามญั 
3. คุณเด่นดวง   ทองสอาด บจก. เชอรว์นิ-วลิเลีย่มส ์(ไทยแลนด)์  สมาชกิสามญั 
4. คุณธนู พงษ์ไพศาล บจก. ด.ีด.ีโพลยีเูรเทน  สมาชกิสามญั 
5. คุณชกูจิ ฐานะกจิขจร บจก. ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)  สมาชกิสามญั 
6. คุณศวิา  นาคธารยี ์ บจก. เอเชีย่น คอรโ์รชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ี  สมาชกิสามญั 
7. คุณอารรีตัน์ ชกัน า บจก. ท ีเค เอส เคมคิอล  สมาชกิสามญั 
8. คุณธเรศ มหากจิไพศาล บจก. ไทย ดเีอนท ีเพนท ์  สมาชกิสามญั 
9. คุณภูมภิทัร ์ ตรรกสกุลวทิย ์ บจก. ไทยนครเพนท ์แอนด ์เคมคีอล  สมาชกิสามญั 
10. คุณยงศกัดิ ์ พุ่มสกุล บจก. ไทยยโูรโค๊ต  สมาชกิสามญั 
11. คุณพมิลพรรณ ประยุรจตุพร บจก. พ ีเอน็ ซ ีเคมคีอล  สมาชกิสามญั 
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12. คุณอาวุธ นิตยสมบูรณ์ บจก. ฟูจคิรูะ คาเซอ ิ(ประเทศไทย)  สมาชกิสามญั 
13. คุณประดษิฐ ์ ธรรมวไิล บจก. แมกโซ่ เพน้ท ์  สมาชกิสามญั 
14. คุณวริตัน์ ธติศิกัดิส์กุล บจก. ว.ีเอส.พ.ีเพนท ์แอนด ์เคมคีอล  สมาชกิสามญั 
15. คุณวชิยั วงศก์ติตชิยักุล บจก. เวลิด์เพน้ท ์  สมาชกิสามญั 
16. คุณโกมนิทร ์ วงศาลคันากร บจก. เวยีโก ้อนิเตอร ์เคมคีอล  สมาชกิสามญั 
17. คุณวบิูลย ์ วงศอ์รุณนิยม บจก. สยามอ๊อกซีพ่ลาส  สมาชกิสามญั 
18. คุณอรรถพล ตัง้คารวคุณ บจก. สเีดลตา้  สมาชกิสามญั 
19. ดร.จริากร  ทศิายุกตะ บจก. ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์  สมาชกิสามญั 
20. คุณสุรกาญจน์ อศัววลัลภ บจก. เอกเกษม  สมาชกิสามญั 
21. คุณศุภรฐั บุญหล ี บจก. โอคซิโึมะ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (เอเชยี)  สมาชกิสามญั 
22. คุณพรกจิ เกลยีวสกุล บจก. โอฬารเพน้ท ์  สมาชกิสามญั 
23. คุณอาคม จติรนวเสถยีร บจก. ฮาเคม เพน้ท ์  สมาชกิสามญั 
24. คุณกวพีฒัน์ เลศิสุทธเิมตตา หจก. ธาราเคมคีอลส ์  สมาชกิสามญั 
25. คุณจริวฒัน์  จงเจรญิ บมจ. ควอลติี ้มเินอรลั  สมาชกิวสิามญั 
26. คุณชวน จุฑาพฤฒกิร บจก. ควอลเิมอร ์  สมาชกิวสิามญั 
27. คุณกานต ์ ทรงวุฒวิชิยั บจก. คอนแนลล ์บราเดอรส์ (ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
28. คุณธเนศ  อนิทราลกัษณ์ บจก. คาลดกิ (ไทยแลนด)์  สมาชกิวสิามญั 
29. คุณกาญจน์ณภรั ว่องวรสวสัดิ ์ บจก. โครมาโฟล เทคโนโลย ีพทีวีาย ออสเตรเลยี สมาชกิวสิามญั 
30. คุณวราห ์ ก าชยัเสถยีร บจก. โคเวสโตร (ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
31. คุณประณีต แสงอรุณ บจก. ซนับมี  สมาชกิวสิามญั 
32. คุณกรณรฏัฐ ์ ทววีฒัน์ธน บจก. ซ ีแอล พ ีไอ (ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
33. คุณศรจีรยิา  ขจรวทิยา บจก. แซนดแ์อนดซ์อยล ์พลสั  สมาชกิวสิามญั 
34. คุณสุภาภรณ์ สถาปนิกานนท ์ บจก. ดาว เคมคิอล ประเทศไทย  สมาชกิวสิามญั 
35. คุณจริายุส  บจก. ดอูาร ์(ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
36. คุณศริพิร วรรธนพเิชฐ บจก. เดอะ เคมวัร ์(ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
37. คุณวชัระ วรีะวทิย ์ บจก. ไทย ควีา เคมคิอลส ์  สมาชกิวสิามญั 
38. คุณภูรชิญา ศรผีาย บจก. ไทย แมชชนีเนอรี ่ซพัพลาย  สมาชกิวสิามญั 
39. คุณสมชาย ตนัตญิาตยิานนท ์บจก. ไทยสเปเชยีลตี ้เคมเีคลิ  สมาชกิวสิามญั 
40. คุณลกัษณีย ์ สนิประเสรฐิกุล บจก. นากาเซ่ (ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
41. คุณนครนิทร ์ รตันกจิสุนทร บจก. นีโอไลท ์  สมาชกิวสิามญั 
42. คุณจุนหเ์ยคิ  ปารค์ บจก. โณฬุ เพน้ท ์(ประเทศไทย)   สมาชกิวสิามญั 
43. คุณเลก็ วงศว์นิชจติต ์ บจก. บซิ บสี ์  สมาชกิวสิามญั 
44. คุณปรกฤษณ์ ศกัดิศ์รวีธิุราช บจก. บซิเวล มารเ์กต็ติง้   สมาชกิวสิามญั 
45. คุณรุ่งนภา ปิยะวชัระวจิติร บมจ. เบรนน์แทก็ อนิกรเิดยีนส ์ประเทศไทย  สมาชกิวสิามญั 
46. Mr. Krishnamoorthy  Ramakrishnan    บมจ. เบอรล่์า คารบ์อน (ไทยแลนด)์  สมาชกิวสิามญั 
47. คุณสมทิธิ ์ อคัรเดชวนิิต บจก. ไบรเทน โปลเีทรดดิง้  สมาชกิวสิามญั 
48. คุณคณิต ภูมวิฒัน์ บจก. ปรนันท ์  สมาชกิวสิามญั 



หน้า 4 จาก 8 

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

 
   

นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 

49. คุณมาล ี วงัวรวุฒ ิ บจก. เป่าไท่ อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
50. คุณศศ ิ มงคลสวรรค ์ บจก. มาฮา เคมคิลัส ์(ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
51. คุณวทิยา อนิาลา บจก. เมกาเคม (ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
52. คุณวจิติร สุขนิรนัดรว์งษ์ บจก. เมเป้ิล  สมาชกิวสิามญั 
53. คุณรชัดาภรณ์    เลศิพยิาภูม ิ บจก. เมอรค์  สมาชกิวสิามญั 
54. คุณกฤชพล เดชตรียากร บจก. ย.ูซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  สมาชกิวสิามญั 
55. คุณวาสนา อรุณรศัมโีชต ิ บจก. ยนูิคไฟน์ โปรด์กัส ์  สมาชกิวสิามญั 
56. คุณเกยีรตชิยั  โลหชติรานนท ์ บจก. ยเูนียน เคมเทค  สมาชกิวสิามญั 
57. คุณวรเชษฐ ์ ธรีวโรดม บจก. วซิซ์เคม  สมาชกิวสิามญั 
58. คุณไพศาล ชปูระเสรฐิ บจก. เวลโค๊ต  สมาชกิวสิามญั 
59. คุณธรีพล   ปิยะปัทมฉตัร บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั  สมาชกิวสิามญั 
60. คุณวนัชยั ลิม้ประภาวรรณ บจก. สยามลกัษณ์เทรดดิง้  สมาชกิวสิามญั 
61. คุณคมทฎัฐ ์ ปทุมวรเศรษฐ ์ บจก. สุรนิทร ์ออมย่า เคมคิอล (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 
62. คุณธรีพนัธ ์ สงัขท์อง บจก. อดคิยา เบอรล์่า เคมคีลัส ์(ประเทศไทย)    สมาชกิวสิามญั 
63. คุณเทวญั ชาคชยิานุโยค บจก. ออฟตเิคม โพลเิมอรส์ (ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 
64. คุณเรณู นารลูา บจก. อาร ์เจ คลัเลอร ์แอนด ์เคมคีอลส ์  สมาชกิวสิามญั 
65. คุณมาโนชญ์ จริะพรชยัชาญ บจก. เอช. เจ. อุงเคลิ (ไทย)  สมาชกิวสิามญั 
66. คุณอ าภา เฉลมิโชคนันทกจิ บจก. เอเวอรน์ิค (ไทยแลนด)์  สมาชกิวสิามญั 
67. คุณภาวติา จนัทรส่์อง บจก. ไอ. ซ.ี พ.ี เคมคิอลล ์  สมาชกิวสิามญั 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.20 น. 
 ณ วนัทีป่ระชมุ สมาคมฯ มสีมาชกิทัง้หมด 106 ราย ประกอบดว้ยสมาชกิสามญั 47 ราย สมาชกิวสิามญั 59 ราย มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 34 ราย ประกอบดว้ยสมาชกิสามญั 20 ราย สมาชกิวสิามญั 14 ราย ครบองคป์ระชุม และไดม้กีาร
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมมากกว่า 1 ใน 3 ของสมาชกิสามญั ถอืว่าครบองคป์ระชุมใหญ่ ตามขอ้ก าหนด ดงันัน้ คุณศราวุฒ ิ 
รชันกูล นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 ของสมาคมฯ เมือ่
สมาชกิเขา้รว่มครบองคป์ระชมุ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัน้ี 
 ประธานในทีป่ระชุม  รายงานในทีป่ระชุมถงึประวตัแิละความเป็นมา, วสิยัทศัน์ , นโยบาย และเป้าหมายของสมาคม
ผูผ้ลติสไีทย แจกแจงประเภทของสมาชกิสมาคม และแนะน าคณะกรรมการ ประธานกลุ่มต่างๆ และที่ปรกึษาสมาคมฯ วาระ 
2563-2565 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 โดยมแีกไ้ขหน้าที ่1 จาก 6 จาก  
คุณเพญ็นภา      โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร)์    นายกสมาคม เป็น 
คุณเพญ็นภา      โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร)์    กรรมการ 
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วาระท่ี 2 เรื่องแจง้เพื่อทราบ            (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

2.1 รายงานกจิกรรมและผลการด าเนินงาน ปี 2564  
       คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ (เลขาธกิารสมาคมฯ)  รายงานกจิกรรมสมาคมฯ และผลการด าเนินงานในรอบปี 

2564 ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 
- การประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2564 หอ้งสุขุมวทิ 2 โรงแรมเจดบับลวิ แมริ

ออท ถนนสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 
- การบรรยาพเิศษ เรื่อง สทิธิป์ระโยชน์ TCC Connect จากหอการคา้ไทย หอ้งสุขมุวทิ 2 โรงแรมเจดบับลวิ แม

รอิอท ถนนสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 
- ร่วมบรจิาคเงนิส าหรบัจดัซื้อเครื่องใหอ้ากาศผสมออกซเิจนอตัราการไหลสูง จ านวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 

บาท ใหแ้ก่ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล สมทบกองทุน "ศริริาชกูภ้ยัโควดิ" 
- ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน "ครวัหอการค้าไทยและหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. - 

หอการคา้ไทย" ยอดเงนิบรจิาครวม 125,000 บาท 
- การประชุม APIC (Asian Paints Industry Council 2021) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ Virtual 

Exhibition & Conference 
- Website สมาคมผูผ้ลติสไีทย https://www.tpma43.org/ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

2.2  รายงานจ านวนสมาชกิและสมาชกิเขา้-ออกระหว่างปี 2564       (เอกสารแนบหมายเลข 2)                                   
      คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ (รกัษาการนายทะเบยีน) รายงานในทีป่ระชมุถงึจ านวนสมาชกิสมาคม ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2564 มจี านวน 106 ราย และในปี 2564 มสีมาชกิทีเ่พิม่เขา้ และลาออกดงันี้ 
 สมาชกิใหม่ทีเ่พิม่เขา้มาในปี 2564 มจี านวน 2 ราย คอื 
       1. บรษิทั เชอรว์นิ-วลิเลีย่มส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั               สมาชกิสามญั  
       2. บรษิทั ดอูาร ์(ประเทศไทย) จ ากดั                            สมาชกิวสิามญั 
 สมาชกิแจง้ลาออกในปี 2564 ม ี1 ราย คอื 
        1. บรษิทั บ ีเอ เอส เอฟ (ไทย) จ ากดั                           สมาชกิวสิามญั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

3.1 รบัรองงบดุล รายรบั-รายจ่ายประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
       คุณพริยิะ  ชโลธร (เหรญัญกิสมาคมฯ)  กล่าวรายงานรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ และงบดุลประจ าปี 

2564 ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ ซึง่มเีงนิคงเหลอืจ านวน 2,037,196.38 บาท และงบดุลปี 2564 ซึง่มรีายรบัต ่ากว่ารายจ่ายจ านวน 
27,335.80 บาท และขอรบัรองจากทีป่ระชมุ  (เอกสารแนบ รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต) 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ และมมีตเิอกฉนัทร์บัรองบญัชรีายรบั-รายจ่ายและงบดุลประจ าปี 2564 
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3.2 รบัรองผูต้รวจสอบบญัช ีและค่าตอบแทน (บรษิทั เค ซ ีเอ ทีป่รกึษาบญัชแีละการจดัการ) 
   คุณพริยิะ  ชโลธร เหรญัญกิสมาคมฯ แจง้ในทีป่ระชุมเรื่องขอมตทิีป่ระชมุรบัรองค่าตรวจสอบบญัช ีโดย 

บรษิทั เค ซ ีเอ ทีป่รกึษาบญัชแีละการจดัการ เป็นเงนิจ านวน 20,000 บาทต่อปี 

มติท่ีประชุม รบัทราบ และมมีตเิอกฉนัทร์บัรองผูต้รวจสอบบญัชแีละค่าใชจ้่าย 
 
 3.3  พจิารณาต าแหน่งนายกกติตมิศกัดิ ์ในขอ้บงัคบัของสมาคมผูผ้ลติสไีทย 
   คุณปภชิชั น าเสนอขอ้บงัคบัของสมาคมฯ (แกไ้ขครัง้ที ่ 4) ไม่มรีะบถุงึต าแหน่ง นายกกติตมิศกัดิ ์ จงึขอ
เสนอใหม้ตี าแหน่งนี้ขึน้และระบุในขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ดว้ยเหตุผล ดงันี้ 
  1) ผูท้ีเ่ป็นนายกกติตมิศกัดิ ์ จะไม่สามารถกลบัมาด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ ไดอ้กี ซึง่จะเป็นการไม่
ผกูขาดหรอืยดึตดิกบัต าแหน่งนี้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการท่านอื่นไดข้ึน้มาเป็นนายกสมาคมฯ 
  2) เพื่อเป็นทีย่อมรบัของสมาคมฯ หรอืหน่วยงานอื่น ในกรณีเป็นตวันของสมาคมฯ ในการปฏบิตัหิน้าทีห่รอื
เจรจา 
  3) เพื่อเป็นการใหเ้กยีรตแิละตอบแทนนายกสมาคมฯ ท่านนัน้ ทีไ่ดเ้สยีสละและปฏบิตัหิน้าทีง่านสมาคมฯ 
มาหลายสมยั 
 จงึขอเพิม่เตมิขอ้ความดงักล่าวในขอ้ 17 แห่งขอ้บงัคบัของสมาคมผูผ้ลติสไีทย (แกไ้ขครัง้ที ่4) ในตอนทา้ยว่า 
“ส าหรบันายกสมาคมผู้ผลิตสีไทย ที่เคยด ารงต าแหน่งเกินสี่คราวขึ้นไป ให้ถือว่าเป็น นายกกิตติมศกัดิโ์ดยปรยิาย และจะ
กลบัมาด ารงต าแหน่งนายกสมาคมผูผ้ลติสไีทยอกีต่อไปมไิด”้ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ และรบัรองการเพิม่ต าแหน่ง นายกกติตมิศกัดิใ์นขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 

 3.4  การเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมผูผ้ลติสไีทย วาระปี 2565 – 2567 
 คุณภาณี กลัยาณคุปต ์ ประธานการเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมผูผ้ลติสไีทย วาระปี 2565 – 2567 ที่
ประชุมไดน้ าเสนอรายชื่อบรษิทัใหเ้ป็นกรรมการในวาระปี 2565 – 2567 ไดแ้ก ่
 

ล าดบั รายชื่อกรรมการวาระ 2565 - 2567 

1.  บจก. เจ.บ.ีพ.ี  อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท์ 

2.  บมจ. นิปปอน เพน้ต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ (ประเทศไทย) 

3.  บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

4.  บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค  

5.  บจก. ฮาโต ้เพน้ท ์(เจ.เค.อาร)์ 

6.  บจก. อุไรพาณิชย ์ (บจก. ย.ูอาร.์เคมคีอล) 

7.  บจก. เบเยอร ์

8.  บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  

9.  บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์ 
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นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 

ล าดบั รายชื่อกรรมการวาระ 2565 - 2567 

10.  บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม 

11.  บจก. กปัตนั โค๊ทติง้ 

12.  บจก. โจตนัไทย 

13.  บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส ์(ประเทศไทย) 

14.  บจก. ทโีอเอ- ชโูกกุ เพน้ท ์ 

มติท่ีประชุม รบัทราบและมมีตเิอกฉนัทร์บัรองรายชื่อกรรมการ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
 

4.1 ขอ้เสนอแนะจากสมาชกิผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 คุณสุชาต ิ เสนอใหม้กีารชว่ยผลกัดนัและเจรจากบัหน่วยงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ตามหวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 
 1.) ละเวน้การส่งตวัอย่างเพื่อทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในทุกมาตรฐาน มอก. ที่
ผูป้ระกอบการแต่ละบรษิทัไดร้บัในแต่ละปี ซึง่จากเดมิจะมเีจา้หน้าทีจ่ากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มาด าเนินการ
สุ่มตรวจตวัอย่างซึง่อาจมเีพยีง 1-2 มอก. เท่านัน้ โดยผูป้ระกอบการสามารถส่งผลติภณัฑใ์นบาง มอก. และหมุนเปลีย่นกนัในปี
ถดัไป เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่สงูมากของผูป้ระกอบการในแต่ละปี และอาจเป็นสาเหตุทีท่ าใหผู้ป้ระกอบการบาง
รายทีม่ศีกัยภาพ ลดแรงจงูใจในการขอรบัมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   
 2.) กรณีมกีารเปลีย่นแปลงร่างมาตรฐานใหม่ ขอยกเวน้การทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ใน
หวัขอ้ทีเ่คยผ่านการทดสอบไปแลว้ในการขอใบอนุญาตครัง้ก่อนหน้า โดยการทดสอบในหวัขอ้เดยีวกนันัน้ มเีกณฑก์ารทดสอบ
ทีไ่ม่เปลีย่นแปลงจากเดมิ นอกจากนี้การทดสอบทุกรายการและทุกหวัขอ้มคี่าใชจ้่ายทีส่งู และหากตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการ
ทดสอบทีม่เีกณฑท์ดสอบจะเป็นการเพิม่ภาระใหผู้ป้ระกอบและลดแรงจงูใจในการขอรบัมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 
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                                                                     ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักูร 
 
 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 
 
 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
 20 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 



เอกสารแนบหมายเลข 1 หน้า 1 จาก 2 

 
   

นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบหมายเลข 1 หน้า 2 จาก 2 

 
   

นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบหมายเลข 2 หน้า 1 จาก 2 

 
   

นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบหมายเลข 2 หน้า 2 จาก 2 

 
   

นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 2,054,346.23   2,094,652.46   

ลูกหนี�อื�น 5,000.00           -                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,059,346.23   2,094,652.46   

รวมสินทรัพย์ 2,059,346.23   2,094,652.46   

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�อื�น 5 20,710.00         27,258.75         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,439.85           2,861.53           

รวมหน ี 22,149.85         30,120.28         

รวมหนี�สิน 22,149.85         30,120.28         

ส่วนของสมาชิก

เงินกองทุน -                   -                   

รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม 2,037,196.38   2,064,532.18   

รวมส่วนของสมาชิก 2,037,196.38   2,064,532.18   

รวมหนี�สินและส่วนของสมาชิก 2,059,346.23   2,094,652.46   

-                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

( นายศราวุฒิ รัชนกูล )

สินทรัพย์

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม

สมาคมผู้ผลิตสีไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2564

หนี�สินและส่วนของสมาชิก



(หน่วย : บาท)

รายรับสูงกว่า

เงินกองทุน รายจ่ายสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1  มกราคม 2563 -                          1,929,250.71          1,929,250.71          

รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่ายสุทธิ -                          135,281.47             135,281.47             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 -                          2,064,532.18          2,064,532.18          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1  มกราคม 2564 -                          2,064,532.18          2,064,532.18          

รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่ายสุทธิ -                          (27,335.80)              (27,335.80)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 -                          2,037,196.38          2,037,196.38          

สมาคมผู้ผลิตสีไทย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงเงินกองทุนสะสม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31   ธันวาคม  2564

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม

( นายศราวุฒิ รัชนกูล )



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายรับ

รายได้ค่าสมาชิก 201,240.00         612,000.00         

รายได้จากการบริจาค 525,000.00         -                      

ดอกเบี�ยรับ 15,856.10           24,415.27           

รายได้อื�น -                      21,000.00           

รวมรายรับ 742,096.10         657,415.27         

รายจ่าย

ต้นทุนการดําเนินงาน 6 119,849.40         334,764.95         

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 7 647,996.89         184,507.32         

รวมรายจ่าย 767,846.29         519,272.27         

รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่าย ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (25,750.19) 138,143.00

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,585.61) (2,861.53)

รายรับสูงกว่า (ตํ�ากว่า) รายจ่ายสุทธิ (27,335.80) 135,281.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สมาคมผู้ผลิตสีไทย

งบรายรับและรายจ่าย

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31   ธันวาคม  2564

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 (หน่วย : บาท)

2564 2563

เงินสด 9,424.34             11,929.12           

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 506,940.45         559,140.33         

เงินฝากธนาคาร - ประจํา 1,537,981.44      1,523,583.01      

รวม 2,054,346.23      2,094,652.46      

5 . เจ้าหนี�อื�น (หน่วย : บาท)

2564 2563

เช็คจ่ายล่วงหน้า -                      4,850.00             

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 12,000.00           12,000.00           

ค่าบริการจัดทําบัญชีค้างจ่าย 8,560.00             8,560.00             

ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 150.00                150.00                

เงินทดรองจ่าย-คุณพิริยะ -                      1,698.75             

รวม 20,710.00           27,258.75           

6.  ต้นทุนการดําเนินงาน (หน่วย : บาท)

2564 2563

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 119,849.40         60,258.41           

ค่าบํารุงสมาชิก -                      36,380.00           

ค่าใช้จ่ายงานฉลองครบรอบ 20 ปี ก่อตั�งสมาคม -                      208,398.54         

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน APCS -                      29,728.00           

รวม 119,849.40         334,764.95         

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม

( นายศราวุฒิ รัชนกูล )



สมาคมผู้ผลิตสีไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31   ธันวาคม  2564

7.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (หน่วย : บาท)

2564 2563

เงินเดือน 60,000.00           65,000.00           

ค่าจัดเลี�ยงปีใหม่และสันทนาการ -                      64,910.35           

ค่าโทรศัพท์ 5,439.51             4,076.00             

ค่าไปรษณีย์ 1,056.00             2,288.00             

ค่าเวปไซต์และโดเมน 13,374.38           -                      

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,130.00             1,720.00             

ค่าตรวจสอบบัญชีและปรึกษากฏหมาย 12,000.00           12,000.00           

ค่าบริการจัดทําบัญชี 8,560.00             8,560.00             

ค่าธรรมเนียมอื�น -                      15.00                  

ค่าพวงหรีด,กระเช้าดอกไม้ -                      4,000.00             

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,247.00             4,000.00             

เงินบริจาค 543,190.00         15,000.00           

เบี�ยปรับเงินเพิ�ม -                      369.29                

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่าย -                      2,568.68             

รวม 647,996.89         184,507.32         

8.  การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของสมาคมฯ เมื�อวันที�  24   กุมภาพันธ์  2565

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื�อ……………………………………………………นายกสมาคม

( นายศราวุฒิ รัชนกูล )
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