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สมาคมน้ํายางขนไทย 
THAI LATEX ASSOCIATION 
60  ถนนโชติวิทยะกุล 3 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
TEL : ( 074 )  559508-9  FAX : ( 074 ) 559039 E-mail : tla5567@hotmail.com , www.tla-latex.org 
…………………………………………….................................................................................... 

ผลการดําเนินงาน และกจิกรรมประจําป  2560 
สมาคมนํ้ายางขนไทย 

17  มกราคม  2560 เขารวมประชุมมาตรการชวยเหลือเกษตรกรจากอุทกภัยน้ําทวมในพื้นท่ีภาคใต 
   (อยางไมเปนทางการ)  
               กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
23  มกราคม  2560   เขารวมประชุมกลุมผูเช่ียวชาญดานการจดัต้ังตลาดยางพาราภูมิภาค (THE EXPERT  
   GROUP ON ESTABLISHMENT  OF  A  REGIONAL  RUBBER  MARKET ; EGERRM)  

   การยางแหงประเทศไทย 
   ณ หองประชุม A@7 ช้ัน 7  โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
3  กุมภาพนัธ  2560   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 1/2560 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมน้ํายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม  
6  กุมภาพนัธ  2560   เขารวมประชุมผูซ้ือพบผูขาย  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมการยางแหงประเทศไทย จงัหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
17  กุมภาพนัธ  2560   เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการยุทธศาสตรการคาและการลงทุน คร้ังท่ี 1/2560   
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุม สภามหาวิทยาลัย ช้ัน 6 อาคาร 10 มหาวทิยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 
   นายกสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
27  กุมภาพนัธ  2560   เขารวมประชุมกลุมผูเช่ียวชาญดานการจดัต้ังตลาดยางพาราระดับภูมิภาค คร้ังท่ี 30  
   ของบริษัทรวมทุนยางพาราระหวางประเทศ จํากัด (IRCo)  
   ประธานคณะผูเช่ียวชาญดานการจัดต้ังตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ( Expert Group  
   on the Establishment of a Regional Rubber Market : EGERRM )   
   ณ กรุงกวัลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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3  มีนาคม  2560  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 2/2560 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย  เขารวมประชุม 
18  มีนาคม  2560 ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองหาดใหญ โรงแรม หรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา 
   คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
27  มีนาคม  2560   เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการยุทธศาสตรการคาและการลงทุน คร้ังท่ี 2/2560  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมรัษฎา ช้ัน 2  อาคาร 2 การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
21  เมษายน  2560   ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 1/2560   
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  
   ณ หองประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนยีบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
28  เมษายน  2560   เขารวมประชุมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวยีนแกผูประกอบกจิการยาง   
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมสํารวจพฤกษาลัย อาคาร 50 ป การยางแหงประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
3  พฤษภาคม  2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 3/2560 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย  เขารวมประชุม 
24  พฤษภาคม  2560   เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ  
   กรมสงเสริมอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารพฒันาวิสาหกิจ 
   ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย   
   ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 
30  พฤษภาคม  2560   เขารวมประชุมคณะทํางานดานบริหารจดัการโรงงาน คร้ังท่ี 1/2560   
   การยางแหงประเทศไทย 
   ณ หองประชุม VIP  อาคาร  50  ป การยางแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ  กรุงเทพฯ 
    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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5  มิถุนายน  2560    เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อจัดทํายุทธศาสตรยางพาราระยะ  20  ป  
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
   ณ หองกังสดาล ช้ัน 3 โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
6  มิถุนายน  2560    เขารวมสัมมนากิจกรรมสงเสริมการลงทุนภาคใตโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน 
   เขตเศรษฐกจิพิเศษเชียงราย  
   สํานักงานพาณิชยจงัหวดัสงขลา   
   ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก โฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 
6  มิถุนายน  2560    เขารวมประชุมเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมคณะผูเช่ียวชาญการจัดต้ัง 
   ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) คร้ังท่ี 31  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมช้ัน 2 ฝายวจิยัและพฒันาเศรษฐกิจยาง การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
7  มิถุนายน  2560    เขารวมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานควบคุมคาความเขมกล่ิน 
   จากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา  
   สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ   
   ณ หองประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
13  มิถุนายน  2560    เขารวมประชุมสัมมนารับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   กับการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542   
   กองการยาง กรมวิชาการเกษตร    
   หองประชุมใหญ  กองวจิัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่วและแปรรูปผลผลิต 
                                         ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
23  มิถุนายน  2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 4/2560 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย  เขารวมประชุม 
27  มิถุนายน  2560    เขารวมประชุมหารือแนวทางกําหนดมาตรฐานควบคุมคาความเขมของกล่ิน 
                                         ท่ีเกิดจากการประกอบกจิการของโรงงานยางพารา  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมสํารวจพฤกษาลัย ช้ัน 2 อาคาร 50 ป การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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30  มิถุนายน  2560    เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน 
                                         หมุนเวยีนแกผูประกอบกิจการยาง  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมสํารวจพฤกษาลัย อาคาร 50 ป การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
12  กรกฎาคม  2560    เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน 
                                         หมุนเวยีนแกผูประกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 1/2560  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมสํารวจพฤกษาลัย อาคาร 50 ป การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
12  กรกฎาคม  2560   เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร  
   ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
   คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
   ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2  กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
17  กรกฎาคม  2560 เขารวมประชุม อนุกรรมการยุทธศาสตรการคาการลงทุน คร้ังท่ี 3/2560 
   การยางแหงประเทศไทย 
   ณ หองสถลสถานพิทักษ ช้ัน 6  อาคาร 1 การยางแหงประเทศไทย 
                                         นายกสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
21  กรกฎาคม  2560    เขารวมหารือการกําหนดมาตรการสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ายาง  
   สมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย   
   ณ หองอาหารจีนหยก ช้ัน 2  โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมหารือ 
27  กรกฎาคม  2560    เขารวมเปนเกยีรติในพิธีมอบใบอนุญาต แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
   (มอก.) แกผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราของไทย   
   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
   ณ เวทีกลาง ในงาน THAILAND  INDUSTY  EXPO  2017 อาคารชาเลนเจอร 1-3   
   อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมเปนเกยีรติ 
27  กรกฎาคม  2560    เขารวมประชุมคณะทํางานชดเชยดอกเบ้ีย โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน 
                                         หมุนเวยีนแกผูประกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 1/2560 
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมสถลสถานพิทักษ 1 อาคาร 1 การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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4  สิงหาคม  2560    รวมงานลงนามบันทึกความเขาใจ และรวมแถลงขาว Kick off  โครงการสนับสนุนสินเช่ือ 
   เปนเงินทุนหมุนเวยีนแกผูประกอบกจิการยาง  
   การยางแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมน้ํายางขนไทย  
   ณ หองบอลลูม A ช้ัน 6 โรงแรมอมารี วอเตอรเกตต กรุงเทพมหานคร 
   ผูเขารวมโครงการฯ เขารวมลงนามบันทึกความเขาใจ และแถลงขาว 
10  สิงหาคม  2560    เขารวมสัมมนา เร่ือง “สรางโอกาสตองไมพลาดการใชสิทธิ FTA และการรองรับ 
   ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา”  
   สํานักงานพาณิชยจงัหวัดสงขลา  
   ณ โรงแรม ลีการเดนส พลาซา หาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
17  สิงหาคม  2560    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดขอความอนุเคราะหเขาพบ นายชัยพจน  เรืองวรุณวัฒนา  
   นายกสมาคมฯ เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรางยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป    
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
   ณ  หองประชุมช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
25  สิงหาคม  2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 5/2560 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุมทองเอก โรงแรมหรรษา เจ บี  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย  เขารวมประชุม 
25  สิงหาคม  2560    เขารวมประชุมพบกัน ระหวาง Malaysian Rubber Board (MRB) / Bursa Malaysia  
   Derivatives Berhad (BMD) และ TLA MEMBERS เกี่ยวกับการจัดต้ังตลาด 
                                         ยางธรรมชาติลวงหนา ของตลาดยางระดับภมิูภาค (RRM)  
   Malaysian Rubber Board (MRB)    
   ณ หองประชุมทองเอก โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ จ.สงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
31  สิงหาคม  2560    เขารวมประชุมคณะทํางานยกรางยุทธศาสตรยางพารา คร้ังท่ี 2/2560  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุม 134  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
11  กันยายน  2560    เขารวมการประชุมคณะผูเช่ียวชาญการจัดต้ังตลาดกลางยางพาราระดับภมิูภาค  
   (EGERRM) คร้ังท่ี 33   
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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29  กันยายน  2560    เขารวมงานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต ป 2560  เร่ือง “เศรษฐกิจยางพารา 
   กับความเส่ียงครัวเรือนภาคใต”    
   ธนาคารแหงประเทศไทย ณ สถานสวัสดิสงเคราะห ธนาคารแหงประเทศไทย  
   สํานักงานภาคใต อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
6  ตุลาคม  2560    เขารวม งาน Malaysian Rubber Exchange Dinner 2017   
   Malaysian Rubber Board 
   at Wembley Grand Ballroom, Level 10  The Wembley 183 , Jalan Magazine 10300  
   George Town Pulau Pinang Malaysian.  
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมงาน 
16  ตุลาคม  2560    เขารวมประชุมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวยีนแกผูประกอบกจิการยาง  
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุมรัษฎา  อาคาร 2  ช้ัน 2  การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
     กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
23 - 27  ตุลาคม  2560    เขารวมการประชุม ISO/TC45  Rubber and Rubber Product ประจําป 2017 คร้ังท่ี 65 
   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
   ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
2  พฤศจิกายน  2560    เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการจัดทํายุทธศาสตรยางพารา คร้ังท่ี 1/2560   
   การยางแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร   
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
17  พฤศจิกายน  2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 6/2560 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย  เขารวมประชุม 
27  พฤศจิกายน  2560 ประชุมคณะทํางานชดเชยดอกเบ้ีย โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวยีน 
   แกผูประกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 2/2560 
   การยางแหงประเทศไทย 
   ณ หองประชุมรัษฎา ช้ัน 2 อาคาร 2 การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
1  ธันวาคม  2560    เขารวมโครงการเครือขายความรวมมือทางวิชาการในภาคใต (Axademic Network) คร้ังท่ี 1 
   ธนาคารแหงประเทศไทย  
   ณ หองสราญรมย บี ช้ัน 2 โรงแรม นิวซีซัน สแควร (เฟส 2) อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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12  ธันวาคม  2560    เขารวมงานเล้ียงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน ประจําป 2560    
   ธนาคารแหงประเทศไทย  
   ณ หองปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมงานเล้ียง 
12  ธันวาคม  2560    เขารวมประชุมกับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายกฤษฎา  บุญราช 
   เร่ือง การประกาศใชมาตรการโควตาจํากดัการสงออก  
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
15  ธันวาคม  2560  เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 2/2560 
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  
   ณ หองประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนยีบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
16  ธันวาคม  2560           เขารวมงานเล้ียงสังสรรคสมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย ป 2560   
   สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย   
   ณ หองปรารถนา  โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมงานเล้ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


