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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
้ ่ 5/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
2. คุณสุชาติ
3. คุณเพชรรัตน์
4. คุณสายัณห์
5. คุณปภิชชั
6. คุณสุรนาท
7. คุณภาณวิทย์
8. คุณพิรยิ ะ
9. คุณเพ็ญนภา
10. คุณจารุรตั น์

รัชนกูล
เตียนโพธิทอง
เอกแสงกุล
แม่นดี
ตัง้ คารวคุณ
สมกาเนิด
ลิม่ ศิลา
ชโลธร
โหสกุล
ชัยยศบูรณะ

ที่ปรึกษาและสมาชิ กผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
2. คุณวิเชียร
เจิดรังษี
3. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
4. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
5. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
6. คุณพรเทพ
ก่อเกียรติ
7. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
8. คุณพิชญานันท์
ภานาทรัพย์ถาวร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณบัญชรี
มณีดษิ ฐ์
2. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
3. คุณสุจติ รา
โฆสวรรณะ
4. คุณพิเชษฐ์
บุญญฤทธิ ์
5. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
6. คุณนพดล
เต็มกมลรัตน์

บจก.เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและ ความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธิการ
บจก. โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน
บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. เบเยอร์
กรรมการ
----------บจก. คัลเลอร์เคม
บจก. เคมโค้ท
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. ยู.อาร์.เคมีคอล จากัด
บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. กัปตันโค๊ตติง้

ประธานกลุ่มวิชาการ
กรรมการ
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ี กรรมการ
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. ซันโก้เคมิคอลส์
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
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7. คุณมยุรี
8. คุณอานวย
9. คุณสมพงษ์
10. คุณบรรพต
11. คุณไพศาล

ดิฐภักดีกุล
อุษณกรกุล
เณรรักษา
ปริยะบารุงชาติ
พุทธสันติธรรม

-----บจก. โกเวนเจอร์
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา

เริ่มประชุม 13.36 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2563

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรือ่ งสืบเนื่ อง และ แจ้งเพื่อทราบ
2.1 การเก็บค่าบารุงสมาคมฯ ปี 2563 และสมาชิ กที่คงค้างค่าบารุงสมาคมฯ
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
คุณพิรยิ ะ รายงานการเก็บค่าบารุงสมาคมฯ มีสมาชิกค้างชาระ ณ 31 สิงหาคม จานวน 14 ราย มีจานวนเงินโอน
เข้า 4 รายการทีย่ งั ไม่ทราบชื่อสมาชิกผูโ้ อน โดยจะมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนการชาระอีกครัง้ ปลายเดือนกันยายน เพื่อให้ทราบว่า
ผู้ท่ชี าระแล้วและยังไม่แจ้งมาเป็ นบริษัทใด โดยในปี 2563 มียอดรายรับจากสมาชิกสามัญ 204,992 บาท และสมาชิกวิสามัญ
191,000 บาท รวม 395,992 บาท
จากรายชื่อสมาชิกค้างชาระ 14 รายชื่อ มี บจก. โอเชี่ย นโรต้า (สมาชิกสามัญ ) ส่งจดหมายขอลาออก และ
สมาชิกวิสามัญทีค่ า้ งชาระเกินระยะเวลา 2 ปี
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้ คุณประสิทธิ ์ ทีป่ รึกษาสมาคม ติดต่อ บจก. โอเชีย่ นโรต้า เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็ น
สมาชิกสมาคมต่อไป เนื่องจากเป็ นสมาชิกสามัญ ในส่วนสมาชิกวิสามัญทีค่ า้ งชาระเกินระยะเวลา 2 ปี จะมีการออกจดหมายจาก
ทางสมาคมเพื่อแจ้งการพ้นสภาพสมาชิก
2.2 รายงานความคืบหน้ าการจัดทา Newsletter ของสมาคม โดยคุณปภิ ชชั
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
คุณปภิชชั นาเสนอ Layout การจัดทา Newsletter ของสมาคมฯ โดยวางรูปแบบแผ่นพับขนาด A4 จานวน 4
หน้า โดยมีเนื้อหาเป็ นภาษาอังกฤษ นาเสนอหัวข้อต่างๆ โดยแต่ละหัวข้อให้คณะทางานแต่ละคณะรับผิดชอบ เนื้อหาทีน่ าเสนอควร
มีทงั ้ ข้อมูลที่เป็ นตัวเลข และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสี และจะมีการจัดทา Newsletter 1 ฉบับต่อปี หากมีการพิมพ์
เพิม่ เติมระหว่างปี จะเป็ นการพิมพ์อพั เดทข้อมูลเพิม่ เติมจากฉบับเดิม
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.3 รายงานความคืบหน้ า กาหนดจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตัง้ สมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
คุณสรินทิพย์ แจ้งรายละเอียดการจัดงานดังนี้
ข้อมูลทีส่ รุปแล้วหลังจากการประชุม
- วันทีจ่ ดั งาน : วันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม 2563 เวลาเริม่ ลงทะเบียน 17.00 น.
- สถานทีจ่ ดั งาน : โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ห้องแกรนด์บอลลูม 1 และ 2
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- รูปแบบการจัดงาน : บุฟเฟ่ ต์ และจัดรูปแบบการนังแบบโต๊
่
ะกลม จานวน 120 คน และมีโต๊ะ VIP จานวน 3 - 4
โต๊ะด้านหน้าเวที สาหรับนายกและอดีตนายกสมาคมฯ, ประธานและรองประธานสภาหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการกลุ่ม
จากสภาอุตสาหกรรม กิจกรรมภายในงานหลังจากมีการกล่าวเปิ ดงานแล้ว จะมีการตัดเค้ก เปิ ดแชมเปญ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
บรรยากาศภายในงานมีวงดนตรีแสดงสดจากวงดนตรี ทอ.
- รูปแบบแสง สี เสียง : คุณสรินทิพย์ตดิ ต่อบริษทั คุณนาคา และได้นาเสนอราคาค่าใช้จ่ายในทีป่ ระชุม โดยบน
เวทีจะเป็ นจอ LED ขนาด 2x5 เมตร โดยมีการขึน้ โลโก้สปอนเซอร์หลัก และมีทมี ช่างภาพถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน ไม่มกี าร
ถ่ายในรูปแบบวีดโี อ และการ Live สดขึน้ จอ
- การเชิญ ผู้เข้าร่วมงาน : เนื่องจากได้มีการส่งการ์ดการเชิญ เมื่อก่อนเหตุ การณ์ Covid 19 ในการเรียนเชิญ
สมาชิกในครัง้ นี้จะออกเป็ นจดหมายเชิญ พร้อมกับ QR Code เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมแจ้ง RSVP และแนบ E-Card ในส่วนการเรียนเชิญ
แขก VIP ประธานและรองประธานสภาหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการกลุ่มจากสภาอุ ตสาหกรรม จะมีการออกหนังสือ
เชิญแยก โดยคุณสุชาติรบั หน้าทีส่ ง่ จดหมายเชิญด้วยตนเอง ในการเข้างานจะมีบตั รคล้องคอทีร่ ะบุกลุ่มคณะกรรมการและทีป่ รึกษา
ของสมาคมฯ และบัตรคล้องคอสาหรับสมาชิกสมาคมฯ ทีร่ ะบุประเภทสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยสมาชิกแต่ละบริษัทสามารถ
เข้าร่วมงานได้บริษทั ละ 2 ท่าน
- ลาดับการจัดงาน มีการเปิ ดไลน์บุฟเฟ่ ตเ์ วลา 19.00 น.
17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
18.00 น. พิธกี รกล่าวต้อนรับแขกในงานและชมวิดที ศั น์ความเป็ นมาของสมาคม
18.20 น. กล่าวเปิ ดงานโดย คุณศราวุฒิ รัชนกูล (นายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย)
18.30 น. กล่าวอวยพรโดย คุณกลินท์ สารสิน (ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
18.40 น. กล่าวอวยพรโดย คุณสนัน่ อังอุบลกุล (รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
18.50 น. เปิ ดแชมเปญเฉลิมฉลอง ตัดเค้ก
19.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร (Buffet) และถ่ายภาพร่วมกัน
20.30 น. จบพิธกี าร (โดยประมาณ)
ข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้ขอ้ สรุป
- การนาเสนอ VDO Presentation ก่อนเริม่ งาน : คุณปภิชชั นาเสนอ 3 รูปแบบ (เอกสารแนบหมายเลข 3)
ได้แก่ 1) นาเสนอรูปภาพกิจกรรมของในช่วงต่างๆ ซึง่ เป็ นวิธที ท่ี าง่าย แต่ไม่ค่อยน่าดึงดูดและมีขอ้ มูลทีน่ าเสนอน้อย 2) นาเสนอใน
รูปแบบ Infographic โดยเน้ นการนาเสนอข้อมูลเป็ นตัวเลขและข้อความ โดยต้องการการอัดเสียงเพื่อให้ข้อมูล 3) นาเสนอใน
รูปแบบการสัมภาษณ์นายกสมาคมและอดีตนายก ซึง่ เป็ นวิธกี ารนาเสนอทีน่ ่ าสนใจมากทีส่ ดุ แต่ตอ้ งการการถ่ายทาและตัดต่อ โดย
ทีมงานภายนอก ซึง่ ในวิธที ่ี 3 ได้มอบหมายให้คุณสรินทิพย์สอบถามค่าใช้จ่ายกับทางบริษทั คุณนาคาทีจ่ ดั การเรื่องแสงสีเสียงของ
งาน
- พิธกี รภายในงานดาเนินงานโดยคุณธีรชัย และพิธหี ญิงรอสรุปจากคณะทางาน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ โดยได้มอบหมายให้คณะทางาน Survey สถานทีจ่ ดั งานในวันพุธที่ 16 กันยายน เพื่อดาเนินการ
ต่อไป และนัดประชุมก่อนเริม่ งานโดยนัดเบือ้ งต้นในวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน
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2.4 รายงานความคืบหน้ าเรือ่ งร่าง มอก. สีย้อมไม้
ประธานในทีป่ ระชุมรายงานในทีป่ ระชุมว่าได้มกี ารสอบถามสมาชิกทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตสียอ้ มไม้ทไ่ี ด้รบั มอก.
เป็ นหลัก โดยประสานกับทางคุณบัญชรี บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และคุณจารุรตั น์ บจก. เบเยอร์ ในการตอบกลับทาง
สมอ. ว่าเห็นชอบตามร่างเป็ นส่วนใหญ่ โดยแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
- สียอ้ มไม้ชนิดน้า (มอก. 1512) และ สียอ้ มไม้ชนิดตัวทาละลาย (มอก. 1383) ควรมีการลงรายละเอียดชนิดของ
ยูรเี ทนใส เนื่องจากมีทงั ้ ชนิด 1K และ 2K รวมถึงสัดส่วนการใช้ให้ชดั เจน เพื่อให้การทดสอบมีประสิทธิภาพมากขึน้
- สีเคลือบย้อมไม้ชนิดตัวทาละลาย (มอก. 1513) หัวข้อที่ 7. เครื่องหมายและฉลาก หัวข้อย่อยที่ (6) เดือน ปี ท่ี
หมดอายุการระบุเฉพาะเดือนปี และรุ่นผลิตนัน้ เพียงพอสาหรับสีทไ่ี ม่ใช่สนิ ค้าทีน่ าไปบริโภค นอกจากนี้ ขอเสนอให้มกี ารพิจารณา
เพิม่ มอก. สียอ้ มเคลือบไม้ชนิดน้า เข้ามาในระบบ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.5 รายงานความคืบหน้ าร่าง มอก. วิ ธีทดสอบสีวาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน มอก. เลขที่ 285 –
ยกวาระไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่ – ยกวาระไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไป

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
– ยกวาระไปพิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไป

(เอกสารแนบหมายเลข 4)

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 พิ จารณารวบรวมข้อคิ ดเห็นเรือ่ งกฎหมายซา้ ซ้อนเพื่อนาเสนอทางสภาหอการค้า – ยกวาระไปพิจารณา
ในการประชุมครัง้ ถัด ไป โดยคุณ เพ็ญ นภาและคุณศราวุฒิ จะเป็ นตัวแทนในการเข้าประชุ ม คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรม มีกาหนดประชุมในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผลการติ ดตามเรือ่ งต่างๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสมาคมการค้า Together is Power จากสภาหอการค้า ในวันที่ 18 กันยายน
2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
วาระที่ 4
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A) ประชาสัมพันธ์งานเสวนา หัวข้อ “เคมี…พระเอกหรือผูร้ า้ ย” จากทีม่ กี ารสัมนา ในวันที่ 3 กันยายนทีม่ า
ผ่านมานัน้ ได้การตอบรับที่ดี และอาจมีการเปิ ดสัมนารอบที่ 2 เพราะหลังจากการสัมนารอบที่ 1 ได้มกี ารตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนและหนึ่ งในนัน้ เป็ น กลุ่ม เคมี จึงขอให้ทางสมาคมผู้ผลิตสีไทยเข้าเป็ นแนวร่วมสนับ สนุ นกลุ่ม NSCU
(Network of Safety Chemical Usage for Sustainable Development of Thailand) หรือ "เครือข่ายการใช้เคมีปลอดภัย เพื่อการ
ใช้เคมีอย่างยังยื
่ นแห่งประเทศไทย" และพิจารณาให้การสนับสนุนเป็ นสปอนเซอร์ในนามสมาคมฯ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและอนุมตั ริ ว่ มสนับสนุนการเป็ นสปอนเซอร์แทนสมาชิกสมาคมฯ จานวน 20,000 บาท
B) ประชาสัม พัน ธ์ Public Hearing เรื่อ งการปรับ ปรุงคู่มือการจัดการความปลอดภัย สารเคมี จ ากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ โดยได้มกี ารแจ้งรายละเอียดการ
เข้าร่วมในไลน์กลุ่มกรรมการ
- คุณบัญชรี ประธานกลุ่มวิชาการ (ลาการประชุม)
- คุณสายัณห์ ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม – ยังไม่มคี วามคืบหน้าเพิม่ เติม
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – ดาเนินการเรื่องในเรื่องวิดโี องาน 20 ปี สมาคมฯ และ Newsletter
- คุณสุรนาท ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – ยังไม่มคี วามคืบหน้าเพิม่ เติม
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5

เรือ่ งอื่นๆ
5.1 เรือ่ งการถ่ายรูปคณะกรรมการและที่ปรึกษา วาระ 2563 - 2565
ประธานในทีป่ ระชุมนัดหมายการถ่ายรูปเพื่อแนะคณะกรรมการและทีป่ รึกษาชุดใหม่วาระ โดยแต่งกายในชุดสูทสีดา
หรือสีเข้ม เป็ นทางการ ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เวลา 15.00 น. ก่อน
เริม่ งานเลีย้ งฉลอง 20 ปี
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้คุณสรินทิพย์ตดิ ต่อช่างภาพและนัดหมายกรรมการและทีป่ รึกษา
5.2 เรือ่ งจากที่ประชุมมาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสายัณห์ แจ้งในทีป่ ระชุมว่าจากการเข้าร่วมประชุม มอก. ที่ผ่านมา เรื่องการตอบกลับร่าง มอก. จากบริษทั สีมี
จานวนการตอบกลับน้อย ซึง่ ทางสมาคมฯ ได้เคยส่งรายละเอียดสมาชิกสามัญไปแล้ว จึงได้เสนอในทีป่ ระชุม มอก. ว่าขอให้ส่งมา
ทางนายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย เพื่อช่วยส่งต่อให้สมาชิกได้รบั ทราบและทบทวนร่าง มอก.
คุณ วิเชีย ร ตัวแทนคุณ เพชรรัตน์ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการรายสาขาวิชาคณะที่ 19 ได้ช้แี จงขัน้ ตอนการจัดท าร่าง
มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเริม่ จากคณะกรรมการรายสาขาวิชาคณะที่ 19 เพื่อกรองร่างมาตรฐาน จากนัน้ ทางเลขาฯ จะส่งให้ทาง
คณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม (กมอ.) เมื่อได้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว ทางอนุ กรรมการ (อนุ กว.) จัดทาร่างมาตรฐาน และส่งให้
ทาง สมอ. ส่งหนังสือเวียนเพื่อขอความคิดเห็นจากนักวิชาการ, ผูใ้ ช้และผูท้ า เมื่อได้ความคิดเห็นตอบกลับมา จึงมีการส่งข้อคิดเห็น
ให้ทางอนุกรรมการทบทวน และส่งต่อมายังคณะกรรมการรายสาขา เป็ นอันเสร็จสิน้ การจัดทาร่างมาตรฐานอุตสาหกรรม
ซึง่ การส่งร่างมาตรฐานเพื่อการพิจารณาทีผ่ ่านมานัน้ เกิดปั ญหาเรื่องร่างจดหมายส่งไม่ถงึ บริษทั ผูผ้ ลิต โดยเฉพาะ
มอก. สีน้ าที่เรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ 19/3 โดยในตอนนี้ยงั ไม่มีขอ้ สรุปในเรื่อง มอก. สีน้ าผ่านมาทาง
คณะกรรมการรายสาขาวิชาคณะที่ 19 และยังมีการประกาศ พรบ. ฉบับใหม่ ทีป่ ระกาศว่าคณะ กว. จะหมดวาระในเดือนกันยายน
2563 ซึ่งหมายความว่าคณะอนุ กว. จะหมดวาระตามไปด้วยนัน้ ในขณะนี้อยู่ ในระหว่างการแต่ งตัง้ ดังนัน้ จึงอาจมีการตีกลับ
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จดหมายมาจากบริษัทสีต่างๆ มายัง สมอ. เนื่องจากข้อมูลทีอ่ ยู่ของผูป้ ระกอบการไม่อพั เดท จึง ขอให้ทางสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยช่วย
อัพเดทรายชื่อและทีอ่ ยู่ของผูป้ ระกอบการ
ในส่วนการแต่ งตัง้ อนุ กว. ที่ 19/3 สีอาคาร เฉพาะพื้นผิวปูน ในส่วนของคณะทางานที่เป็ นตัวแทนในปั จจุบนั มี
สัดส่วนทีเ่ หมาะสมแล้ว โดยจากนักวิชาการ 3 ท่าน, ผูใ้ ช้ จานวน 3 ท่าน และผูท้ า (ผูผ้ ลิต) จานวน 5 บริษทั ส่วนผูแ้ ทนทีม่ าจาก
สมาคม จะดารงตาแหน่ งคณะกรรมการวิชาการรายสาขา ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มีการเสนอคุณสายัณห์ แม่นดี ไปแล้วเมื่อเดือน
กรกฎาคมทีผ่ ่านมา
คุณ สุชาติเสริมเพิ่มเติมในส่วนของผู้แทนในกรรมการรายสาขา กลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรม ที่ได้แจ้งขอตัวแทน
สารองในกลุ่มไลน์คณะกรรมการสมาคมฯ นัน้ อยู่คนละส่วนกับตัวแทนของทางสมาคมฯ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3 ขออนุเคราะห์สีในโครงการบูรณะพระธาตุเจดียศ์ รีโสฬส วัดนาคาราม
คุณเพชรรัตน์แจ้งในทีป่ ระชุมเรื่องขอรับบริจาคสีบรู ณะพระธาตุเจดียศ์ รีโสฬส วัดนาคาราม จังหวัดภูเก็ต ทีไ่ ด้มี
การระบุประเภทและจานวนสี คุณสุชาติเสนอแนะว่าหากจานวนสีทข่ี อความอนุ เคราะห์มามีจานวนมาก ควรมีการตั ้งงบประมาณ
การบริจาคจากสมาคมฯ หรือให้ทางสมาคมฯ เป็ นผูส้ งซื
ั ่ อ้ สีจากบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิก แล้วบริจาคในนามสมาคมฯ แต่เนื่องจากมีการ
ระบุสเปคเป็ นสีทโี อเอทัง้ หมด จึงจะให้ทาง บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) เป็ นผูพ้ จิ ารณาก่อนเบือ้ งต้น
มติ ที่ ป ระชุม คุ ณ เพชรรัตน์ รบั หน้ าที่ป ระสานกับ ทางวัดนาคารามเรื่องสเปคสีท่ีระบุ และประสานไปยัง บมจ. ทีโอเอ เพ้น ท์
(ประเทศไทย) เพื่อพิจารณา
5.4 การแต่งตัง้ ประธานกลุ่มกิ จกรรมสังคม (CSR)
ทีป่ ระชุมเห็นชอบแต่งตัง้ คุณจารุรตั น์ ชัยยศบูรณะ บจก. เบเยอร์ ดารงตาแหน่ งประธานกลุ่มกิจกรรมสังคม
(CSR) ในวาระ 2563 - 2565 เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยด้วยความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
5.6 การประชุมครังที
้ ่ 5/2563
เนื่องจากในเดือนตุลาคม มีการจัดงานเลีย้ งฉลอง 20 ปี สมาคมฯ จึงไม่มกี ารจัดการประชุมในเดือนตุลาคม การ
ประชุมครัง้ หน้า ครัง้ ที่ 5/2563 ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ ห้อง
Steward Box ชัน้ 3 เวลา 13.30 น.
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 16.50 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวะคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
23 กันยายน พ.ศ. 2563
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สมาชิกค้างชาระ ณ 31 สิงหาคม 2563
ลาดับ
ชื่ อสมาชิก
วันเริ่มสมาชิก
1 บริ ษทํ โอเชี่ ยนโรต้า จํากัด
10/4/2001
2 ห้างหุ ้นส่ วนจํากัดธาราเคมีคอลส์
13/11/2002
3 บริ ษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จํากัด
29/5/2009
4 บริ ษทั วี.เอส.วี เพนท์ แอนด์ เคมีคอล จํากัด
20/1/2011
5 บริ ษทั เมอร์ ค จํากัด
13/2/2012
6 บริ ษทั โอฬารเพ้นท์ จํากัด
22/2/2013
7 บริ ษทั ไทย คีวา เคมิคอลส์ จํากัด
25/9/2013
8 บริ ษทั ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จํากัด
21/11/2013
9 บริ ษทั ออฟติเคม โพลิเมอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
18/2/2016
10 บริ ษทั เวลโค๊ท จํากัด
1/11/2016
11 บริ ษทั โกลบอล เคมี่ เอ เอส ซี ซี จํากัด
25/11/2016
12 บริ ษทั แม๊กโซ่ เพ้นท์ จํากัด
20/4/2017
13 บริ ษทั วิซซ์เคม จํากัด
13/2/2019
14 บริ ษทั ยูเนี่ยน เคมเทค จํากัด
17/6/2019

ประเภท จานวน วันทีร่ ับเงิน
สามัญ
5,000 มีจดหมายขอลาออก
สามัญ
5,000
2 ปี
วิสามัญ
4,000
สามัญ
5,000
วิสามัญ
4,000
2 ปี
สามัญ
5,000
วิสามัญ
4,000
วิสามัญ
4,000
วิสามัญ
4,000
2 ปี
วิสามัญ
4,000
วิสามัญ
4,000
2 ปี
สามัญ
5,000
วิสามัญ
4,000
สามัญ
5,000

รายการเงินโอนเข้ าบัญชี แต่ ยังไม่ ได้ รับหลักฐาน
3/2/2020
5/2/2020
29/5/2020
16/6/2020

4,000
4,000
5,000
4,000

เอกสารแนบที่ 2 หน้า 1/1

เอกสารแนบที่ 3 หน้า 1/2

เอกสารแนบที่ 3 หน้า 2/2

รายรับ
รายได้ค่าสมาชิก - สามัญ
รายได้ค่าสมาชิกใหม่
รายได้ค่าสมาชิก - วิสามัญ
รายได้สมั มนา/ ขายPAN TONE ปี ,54
รายได้สงั สรรปี ใหม่และสัมมนา,สังสรรสมาชิก
รายได้ ประเภทเงินสนับสนุนจากสภาหอฯ ,และอื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากบริ จาค,/สนับสนุนการประชุม APIC'15 / รายได้อื่นๆ

ยอดยกมา 62
239,992.0
24,000.0
199,971.0
21,006.3
43,400.00
528,369.3

ม.ค 63

ก.พ 63

มี.ค.63

40,000.0

104,992.0

20,000.0

44,000.0

103,000.0

12,000.0

5,000.0
212,992.0

25,000.0
57,000.0

84,000.0
รายจ่ าย
ของขวัญวิทยากร , ของขวัญปี ใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของชาร่ วย
42,198.7
2,000.0
ค่าเดินทางสัมนาต่างประเทศ
50,123.7
29,728.0
รางวัลพนักงานบริ การ และ เงินเดือนพนักงาน
66,200.0
9,700.0
9,700.0
ค่ารับรอง
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณี ย ์ ค่าโทรศัพท์
2,912.0
2,288.0
ค่าอาหารประชุมใหญ่
70,138.6
29,000.0
ค่าอาหารประชุมประจาเดือน
35,842.1
5,378.8
4,825.7
(ค่าใช้จ่ายAPCS2550)(จัดประชุมAPIC'2552) }APCS ค่าจัดกิจกรรม CSR / บริ จ43,390.0
าคการกุศล
ค่าอาหารสัมมนา & ปี ใหม่ , ค่าเข้าร่ วมสัมมนา , ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่าย การจัดสัม187,212.9
มนา
64,910.4
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กรอบ ป้าย ตรายาง และทาเนียบสมาคม) ค่าปรับ
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ , ค่าเช่าพื้นที่ Web และ โดเมน เนม
3,289.0
ค่าสอบบัญชี และ ค่าจัดทาบัญชี
18,920.0
20,560.0
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สมาชิกชาระเกิน) , ค่าจัดทา Web,ช่อดอกไม้,หรี ด,ทาบุญต่างๆ12,926.0
2,000.0
ค่าบริ จาค / ชาระคืนเงินกูย้ มื / เงินคืนสมาชิก
ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม , ชาระค่าบารุ งเกิน และ รายการ Adjust ปรับยอด
่
ค่าใช้จายภาษีประจาปี , ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1,270.0
290.0
320.0
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ
2,765.0
ภาษีหกั ณ.ที่จ่าย ,
7,182.6
Paint show,ค่าชิปปิ้ ง Pan Tone
ค่าสมาชิกสภาหอการค้าไทย , ร่ วมกิจกรรมสภาหอการค้าไทย
18,190.0
544,370.6 134,485.2
64,405.7
รายรับมากกว่ารายจ่าย
-16,001.30 -50,485.2
212,992.0
-7,405.7
Pass Book ก่อนหน้า ณ 31 ธ.ค. 2562 เท่ากับ 449,835.17
(1) Pass Book As at 31/ส.ค./2563 เป็ นเงิน 630,026.76
(2)
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2561 722,507.88

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
งบรายรับ-รายจ่าย
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เม.ย 63
พ.ค 63
มิ.ย 63
10,000.0

25,000.0
12,000.0

เอกสารแนบที่ 4 หน้า 1/1
ก.ค 63

37,000.0

ก.ย 63

ต.ค 63

พ.ย 63

ธ.ค 63

1 ม.ค- 31 ส.ค.63

5,000.0
20,000.0
1,290.3

10,000.0

ส.ค 63

21,290.3

17,613.2
5,000.0

17,613.2

-

-

0.0

0.0

-

-

19,400.0
4,076.0
10,000.0

30.0

30.0
750.0

129.0

5,229.3

5,690.7

60.0

90.0
2,714.8

10,030.0
780.0
129.0
24,689.3
12,571.5
-30.0
36,220.0
21,161.3
-19,689.3
5,041.7
(เงินฝากประจา ธ.ทีสโก้ เมื่อ 3/6/2020 เป็ นเงิน 1,518,619.45 บาท อบ.1.00)

0.0
0.0
(1)+(2) เท่ากับ 2,148,646.21 บาท
.

204,992.0
191,000.0
18,903.5
30,000.0
444,895.5
2,000.0
29,728.0
38,800.0
6,364.0
29,000.0
21,124.5
10,000.0
64,910.4
20,560.0
2,000.0
820.0
750.0
2,843.8
18,190.0
247,090.7
197,804.8

สะสมเดือนนี้

