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รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 

วนัจนัทร ์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุขมุวิท ชัน้ 3 โรงแรมเจดบับลิว แมริออท ถนนสุขมุวิท กรงุเทพมหานคร 

 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณศราวุฒ ิ รชันกลู บจก. เจ.บ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ นายกสมาคม 

2. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประธานกลุ่มการคา้ 

3. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ 

   ความปลอดภยัและชวีอนามยั 

4. ดร. จริณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม 

5. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอาอุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศและ 

   เลขาธกิาร 

6. คุณสรุนาท สมก าเนิด บจก. โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธแ์ละ 

    นายทะเบยีน 

7. คุณภาณวทิย ์ ลิม่ศลิา บจก. โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

8. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

9. คุณเพญ็นภา โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร)์ นายกสมาคม 

10.  คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนั โค๊ตติง้                              กรรมการ 

11.  คุณกมลวรรณ์ ธรรมมะ บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

12.  คุณจารุรตัน์ ชยัยศบรูณะ บจก. เบเยอร ์ กรรมการ 

13.  คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก. ทโีอเอ-ชโูกกุ เพน้ท ์ กรรมการ  
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม  

1. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ --- ทีป่รกึษา 

2. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอรเ์คม ทีป่รกึษา 

3. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท ทีป่รกึษา 

4. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทีป่รกึษา (แทน) 

5. คุณกติตริตัน์ เตชงามวงศ ์ บจก. โกเวนเจอร ์ ทีป่รกึษา 

6. คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย ทีป่รกึษา  

7. คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร)์ สมาชกิสามญั 

8. คุณสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู บจก. เจ.บ.ีพ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ สมาชกิสามญั 

9. คุณประสงค ์ ตนัตศิริวิฒัน์ บจก. ไมโรโทน (ประเทศไทย) สมาชกิสามญั 

10.  คุณสทิธพิร เริม่ตระกลู บจก. บ ูเคม ีอนิดสัตร ี สมาชกิสามญั 

11.  คุณวสพล ธนบดภีทัร บจก. วามนิ เคมคีลั สมาชกิวสิามญั 

12.  คุณอรวรรณ ทบัเปรม บมจ. ควอลติี ้มเินอรลั สมาชกิวสิามญั 

13.  คุณทชิานนัท ์ ปิตพิงษ์พฒัน บจก. เป่าไท่ อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

14.  คุณธเนศ อนิทราลกัษณ์ บจก. คาลดกิ (ไทยแลนด)์ สมาชกิวสิามญั  

   

นายศราวฒุ ิ รชันกูล 

นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 
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15.  คุณธวชัชยั ค ้าช ู บจก. สรุนิทร ์ออมย่า เคมคิอล (ประเทศไทย)   สมาชกิวสิามญั 

16.  คุณขจดัภยั อารปีระเสรฐิสขุ บมจ. ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์    สมาชกิวสิามญั 

17.  คุณสธุดิา สวุรรณนภาศร ี บมจ. ยเูน่ียน ปิโตรเคมคีอล     สมาชกิวสิามญั 

18.  คุณ Teerawit Pinidanantachai บจก. เอม็อารท์ ีเรซนิ (ประเทศไทย)     สมาชกิวสิามญั 

19.  คุณพลฏัฐ ์ โสภณกจิโกศล บมจ. เบอรล่์า คารบ์อน (ไทยแลนด)์      สมาชกิวสิามญั 

 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม ผา่นระบบออนไลน์ Google Meet 

1.   คุณเรอืงศกัดิ ์ แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้ ทีป่รกึษา / สมาชกิสามญั 

2.   คุณณรงคฤ์ทธิ ์ มาลยันาวล บจก. นิปปอน เพน้ต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ สมาชกิสามญั 

 

กรรมการลาประชุม 

1. คุณบญัชรยี ์ มณีดษิฐ ์ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ  

2. คุณปราณี เรอืงเกรยีงสนิ บจก. ซนัโกเ้คมคิอล กรรมการ 

3. คุณพเิชษฐ บุญญฤทธิ ์ บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาแจง้วฒันะ   กรรมการ  

 

สมาชิกลาประชุม 

1. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก. เอส.เอน็.อาร.์อมิปอรต์ เอก็ซป์อรต์ ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 

2. คุณยง พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทีป่รกึษา / สมาชกิวสิามญั 

3. คุณปรชียั กูเ้กยีรตนินัท ์ -- ทีป่รกึษา 

4. คุณวเิชยีร เจดิรงัส ี -- ทีป่รกึษา 

5. คุณสนัทฏิฐ   อุปถมัภ ์   บจก. เอเชีย่น คอรโ์รชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ี สมาชกิสามญั 

6. คุณธเรศ มหากจิไพศาล บจก. ไทย ดเีอนท ีเพนท ์ สมาชกิสามญั 

7. คุณวบิลูย ์ วงศอ์รุณนิยม บจก. สยามอ๊อกซีพ่ลาส สมาชกิสามญั 

8. คุณวชิยั วงศก์ติตชิยักุล บจก. เวลิด์เพน้ท ์ สมาชกิสามญั 

9. คุณยงศกัดิ ์ พุ่มสกุล บจก. ไทยยโูรโค๊ต สมาชกิสามญั 

10.  คุณเมธ ี พนัธอ์ุทยัวฒัน์ บจก. อาร.์ เจ. ลอนดอนเคมคีอลอนิดสัทรสี ์ สมาชกิสามญั 

11.  คุณสนัธรชัต ์ มนุญากร บจก. คารโ์ก ้เคมเีคลิ สมาชกิสามญั 

12.  คุณกวพีฒัน์ เลศิสทุธเิมตตา หจก. ธาราเคมคีอลส ์ สมาชกิสามญั 

13.  คุณอคัชนิ วงศาลคันากร บจก. เวยีโก ้อนิเตอร ์เคมคีอล สมาชกิสามญั 

14.  คุณอาคม จติรนวเสถยีร บจก. ฮาเคม เพน้ท ์ สมาชกิสามญั 

15.  คุณวริตัน์ ธติศิกัดิส์กุล บจก.ว.ีเอส.พ.ีเพนท ์แอนด ์เคมคีอล สมาชกิสามญั 

16.  คุณภูมภิทัร ์ ตรรกสกุลวทิย ์ บจก. ไทยนครเพนท ์แอนด ์เคมคีอล สมาชกิสามญั 

17.  คุณกฤษณ์พล  สงิหอ์ุบล บจก. ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์ สมาชกิสามญั 

18.  คุณธนู พงษ์ไพศาล บจก. ด.ีด.ีโพลยีเูรเทน สมาชกิสามญั 

19.  คุณสรุกาญจน์ อศัววลัลภ บจก. เอกเกษม สมาชกิสามญั 

20.  คุณพรกจิ เกลยีวสกุล บจก. โอฬารเพน้ท ์ สมาชกิสามญั 

21.  คุณดนยั เตชะสมภพ บจก. คอมแพค อนิดสัทรสี ์ สมาชกิสามญั 
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นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 
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22.  คุณอารรีตัน์ ชกัน า บจก. ท ีเค เอส เคมคิอล สมาชกิสามญั 

23.  คุณพมิลพรรณ ประยุรจตุพร บจก. พ ีเอน็ ซ ีเคมคีอล สมาชกิสามญั 

24.  คุณอาวุธ นิตยสมบรูณ์ บจก. ฟูจคิรูะ คาเซอ ิ(ประเทศไทย) สมาชกิสามญั 

25.  คุณศุภรฐั บุญหล ี บจก. โอคซิโึมะ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (เอเชยี) สมาชกิสามญั 

26.  คุณชกูจิ ฐานะกจิขจร บจก. ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) สมาชกิสามญั 

27.  คุณประดษิฐ ์ ธรรมวไิล บจก. แมกโซ่ เพน้ท ์ สมาชกิสามญั 

28.  คุณนวลทพิย ์ ทรพัยเ์จรญิ บจก. พรซีสีชัน่ เอนยเีนียริง่ สมาชกิสามญั 

29.  คุณอนุสรณ์ ธรีสกุลชล บจก. แจ๊คสเ์พน้ส ์(ไทยแลนด)์ สมาชกิสามญั 

30.  คุณอรรถพล ตัง้คารวคุณ บจก. สเีดลตา้ สมาชกิสามญั 

31.  คุณนฤศราคนีย ์ พฤษณาวด ี บจก. เอม็อารท์ ีเรซนิ (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

32.  คุณรุ่งนภา ปิยะวชัระวจิติร บมจ. เบรนน์แทก็ อนิกรเิดยีนส ์ประเทศไทย สมาชกิวสิามญั 

33.  คุณประณีต แสงอรุณ บจก. ซนับมี สมาชกิวสิามญั 

34.  คุณวราห ์ ก าชยัเสถยีร บจก. โคเวสโตร (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

35.  คุณวทิยา อนิาลา บจก. เมกาเคม (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

36.  คุณชวน จุฑาพฤฒกิร บจก. ควอลเิมอร ์ สมาชกิวสิามญั 

37.  คุณคณิต ภูมวิฒัน์ บจก. ปรนนัท ์ สมาชกิวสิามญั 

38.  คุณสมชาย ตนัตญิาตยิานนท ์บจก. ไทยสเปเชยีลตี ้เคมเีคลิ สมาชกิวสิามญั 

39.  คุณนิวตัร ธมัมะรกัขติ บจก. เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม สมาชกิวสิามญั 

40.  คุณศรจีรยิา ขจรวทิยา บจก. แซนดแ์อนดซ์อยล ์พลสั  สมาชกิวสิามญั 

41.  คุณกานต ์ ทรงวุฒวิชิยั บจก. คอนแนลล ์บราเดอรส์ (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

42.  คุณมาโนชญ ์ จริะพรชยัชาญ บจก. เอช. เจ. อุงเคลิ (ไทย) สมาชกิวสิามญั 

43.  คุณณฐัยา ศลีภูษติ บจก. คลาเรยีนทพ์ลาสตกิ แอนด ์โคทติง้ (ประเทศไทย)  สามชกิวสิามญั 

44.  คุณพุทธชาด องัศุระยธูนิ บจก. เคมมนิ สมาชกิวสิามญั 

45.  คุณเรณู นารลูา บจก. อาร ์เจ คลัเลอร ์แอนด ์เคมคีอลส ์ สมาชกิวสิามญั 

46.  คุณศริพิร วรรธนพเิชฐ บจก. เดอะ เคมวัร ์(ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

47.  คุณศรชยั  อ่อนประสพ บจก. บ ีเอ เอส เอฟ (ไทย) สมาชกิวสิามญั 

48.  คุณภาวติา จนัทรส์อ่ง บจก. ไอ. ซ.ี พ.ี เคมคิอลล ์ สมาชกิวสิามญั 

49.  คุณเลก็ วงศว์นิชจติต ์ บจก. บซิ บสี ์ สมาชกิวสิามญั 

50.  คุณนครนิทร ์ รตันกจิสนุทร บจก. นีโอไลท ์ สมาชกิวสิามญั 

51.  คุณวนัชยั ลิม้ประภาวรรณ บจก. สยามลกัษณ์เทรดดิง้ สมาชกิวสิามญั 

52.  คุณรชัดาภรณ์    เลศิพยิาภูม ิ บจก. เมอรค์ สมาชกิวสิามญั 

53.  คุณกติตศิกัดิ ์  ชจูติต ์ บจก. ซ ีแอล พ ีไอ (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

54.  คุณอ าภา เฉลมิโชคนนัทกจิ บจก. เอเวอรน์ิค (ไทยแลนด)์ สมาชกิวสิามญั 

55.  คุณบรรพต    จติตะสนธ ิ บจก. ทรอยสยาม สมาชกิวสิามญั 

56.  คุณวชัระ วรีะวทิย ์ บจก. ไทย ควีา เคมคิอลส ์ สมาชกิวสิามญั 

57.  คุณภูรชิญา ศรผีาย บจก. ไทย แมชชนีเนอรี ่ซพัพลาย สมาชกิวสิามญั 

58.  คุณวจิติร สขุนิรนัดรว์งษ์ บจก. เมเป้ิล สมาชกิวสิามญั 
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59.  คุณลกัษณีย ์ สนิประเสรฐิกุล บจก. นากาเซ่ (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

60.  คุณจุนหเ์ยคิ  ปารค์ บจก. โณฬุ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 

61.  คุณเทวญั ชาคชยิานุโยค บจก. ออฟตเิคม โพลเิมอรส์ (ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

62.  คุณกฤชพล เดชตรียากร บจก. ย.ูซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล สมาชกิวสิามญั 

63.  คุณปรกฤษณ์ ศกัดิศ์รวีธิุราช บจก. บซิเวล มารเ์กต็ติง้ สมาชกิวสิามญั 

64.  คุณกาญจน์ณภรั ว่องวรสวสัดิ ์ บจก. โครมาโฟล เทคโนโลย ีพทีวีาย ออสเตรเลยี สมาชกิวสิามญั 

65.  คุณไพศาล ชปูระเสรฐิ บจก. เวลโค๊ต สมาชกิวสิามญั 

66.  คุณสทุธนินัท ์ ไชยอชันรตัน์ บจก. โกลบอล เคมี ่เทรดดิง้ สมาชกิวสิามญั 

67.  คุณสภุาภรณ์ สถาปนิกานนท ์ บจก. ดาว เคมคิอล ประเทศไทย สมาชกิวสิามญั 

68.  คุณศศ ิ มงคลสวรรค ์ บจก. มาฮา เคมคิลัส ์(ประเทศไทย) สมาชกิวสิามญั 

69.  คุณธรีพนัธ ์ สงัขท์อง บจก. อดคิยา เบอรล์่า เคมคีลัส ์(ประเทศไทย)  สมาชกิวสิามญั 

70.  คุณวรเชษฐ ์ ธรีวโรดม บจก. วซิซเ์คม สมาชกิวสิามญั 

71.  คุณเกยีรตชิยั  โลหชติรานนท ์ บจก. ยเูนียน เคมเทค สมาชกิวสิามญั 

72.  คุณดอกคณู บุญเดช บจก. เฮลมุท ฟิสเชอร ์(ไทยแลนด)์ สมาชกิวสิามญั 

73.  คุณวาสนา อรุณรศัมโีชต ิ บจก. ยนูิคไฟน์ โปรด์กัส ์ สมาชกิวสิามญั 

74.  คุณสมทิธิ ์ อคัรเดชวนิิต บจก. ไบรเทน โปลเีทรดดิง้ สมาชกิวสิามญั 

75.  คุณหรคุณ   ธนทวกิร บมจ. ยเูนียน ปิโตรเคมคิอล จ ากดั สมาชกิวสิามญั 

76.  คุณธรีพล   ปิยะปัทมฉตัร บมจ. ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั สมาชกิวสิามญั 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.15 น. 

 ณ วนัทีป่ระชมุ สมาคมฯ มสีมาชกิทัง้หมด 105 ราย ประกอบดว้ยสมาชกิสามญั 45 ราย สมาชกิวสิามญั 60 ราย มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 31 ราย ประกอบดว้ยสมาชกิสามญั 17 ราย สมาชกิวสิามญั 14 ราย ครบองคป์ระชุม และไดม้กีาร

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมมากกว่า 1 ใน 3 ของสมาชกิสามญั ถอืว่าครบองคป์ระชุมใหญ่ ตามขอ้ก าหนด ดงันัน้ คุณศราวุฒ ิ 

รชันกลู นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ของสมาคมฯ เมือ่

สมาชกิเขา้รว่มครบองคป์ระชมุ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัน้ี 

 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 

 

วาระท่ี 2 เรื่องแจง้เพื่อทราบ            (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

2.1 รายงานกจิกรรมและผลงานในรอบปี 2563    

ประธานในทีป่ระชุม  รายงานในที่ประชุมถึงประวตัิและความเป็นมา, วสิยัทศัน์ , นโยบาย และเป้าหมายของ

สมาคมผูผ้ลติสไีทย แจกแจงประเภทของสมาชกิสมาคม และแนะน าคณะกรรมการ ประธานกลุ่มต่างๆ และทีป่รกึษาสมาคมฯ 

วาระ 2563-2565 

คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ (เลขาธกิารสมาคมฯ)  รายงานกจิกรรมสมาคมฯ และผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ 

2.2 สทิธปิระโยชน์การเป็นสมาชกิของสมาคมฯ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)     

คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ (เลขาธกิารสมาคมฯ)  แจง้ในทีป่ระชมุถงึสทิธปิระโยชน์ทีท่างสมาคมฯ ไดเ้ชญิเจา้หน้าที่

สภาหอการคา้ไทยมาบรรยายในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

 - สทิธปิระโยชน์จากการใชบ้รกิาร TCC Connect Application  

 - สทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ ททท. ชวนหอเทีย่ว 

 - ประชาสมัพนัธม์าตรการช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกจิ พรก. Soft Loan 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 

2.3  รายงานจ านวนสมาชกิและสมาชกิเขา้-ออกระหว่างปี 2563       (เอกสารแนบหมายเลข 3)                                   

 คุณสรุนาท  สมก าเนิด (นายทะเบยีนสมาคมฯ)  รายงานในทีป่ระชุมถงึจ านวนสมาชกิสมาคม ณ วนัที ่ 31 

มนีาคม 2563 มจี านวน 105  ราย และในปี 2563 มสีมาชกิทีเ่พิม่เขา้ และลาออกดงันี้ 

 สมาชกิใหม่ทีเ่พิม่เขา้มาในปี 2563 มจี านวน 3 ราย คอื 

       1. บรษิทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                              สมาชกิวสิามญั  

       2. บรษิทั ยเูนียน ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)              สมาชกิวสิามญั 

       3. บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน)                 สมาชกิวสิามญั 

 สมาชกิแจง้ลาออกในปี 2563 ม ี1 ราย คอื 

        1. บรษิทั โกลบอล เคมี ่เทรดดิง้ จ ากดั                         สมาชกิวสิามญั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

3.1 รบัรองงบดุล รายรบั-รายจ่ายประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

คุณพริยิะ  ชโลธร (เหรญัญกิสมาคมฯ)  กล่าวรายงานรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ และงบดุลประจ าปี 2563 ให้

ทีป่ระชมุรบัทราบ ซึง่มเีงนิคงเหลอืจ านวน 2,064,532.18 บาท และงบดุลปี 2563 ซึง่มรีายรบัสงูกว่ารายจ่ายจ านวน 

135,281.47 บาท และขอรบัรองจากทีป่ระชุม (เอกสารแนบ รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต) 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ และมมีตเิอกฉนัทร์บัรองบญัชรีายรบั-รายจ่ายและงบดุลประจ าปี 2563 

 

3.2 รบัรองผูต้รวจสอบบญัช ีและค่าตอบแทน (บรษิทั เค ซ ีเอ ทีป่รกึษาบญัชแีละการจดัการ) 

คุณพริยิะ  ชโลธร เหรญัญกิสมาคมฯ แจง้ในทีป่ระชมุเรื่องขอมตทิีป่ระชมุรบัรองค่าตรวจสอบบญัช ีโดย บรษิทั 

เค ซ ีเอ ทีป่รกึษาบญัชแีละการจดัการ เป็นเงนิจ านวน 20,000 บาทต่อปี 

มติท่ีประชุม รบัทราบ และมมีตเิอกฉนัทร์บัรองผูต้รวจสอบบญัชแีละค่าใชจ้่าย 
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วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 

 

4.1 ขอ้เสนอแนะจากสมาชกิผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 ไม่มขีอ้เสนอแนะจากสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 

ปิดประชมุเวลา 11.15 น. 

 

                                                                                                      

                                                                     ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู 

 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 

 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกลู 

 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

   

นายศราวฒุ ิ รชันกูล 

นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย 


