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สมาคมน า้ยางข้นไทย 
THAI LATEX ASSOCIATION 
60  ถนนโชติวทิยะกุล 3 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 90110 
TEL : ( 074 )  559508-9  FAX : ( 074 ) 559039 E-mail : tla5567@hotmail.com , www.tla-latex.org 
…………………………………………….................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน และกจิกรรมประจ าปี  2561 
สมาคมน า้ยางข้นไทย 

10  มกราคม  2561 ร่วมประชุมกบั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษฎา  บุญราช , 
   ผูแ้ทนสมาคมยางพาราไทย ,ผูแ้ทนสมาคม , ผูผ้ลิตถุงมือยางไทย ,ผูแ้ทนสมาคม 
   ธุรกิจไมย้างพาราไทย และฝ่ายผลิตภณัฑย์างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
   เพื่อหารือสถานการณ์ยางพารา   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
19  มกราคม  2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 1/2561 
   สมาคมน ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์กรุงเทพมหานคร  
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
29  มกราคม  2561   ใหส้ัมภาษณ์ หวัขอ้ “โครงการขบัเคล่ือนความร่วมมือตามแผนงานระดบัอนุภาค GMS  
   และ IMT-GT”   
   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกบั มูลนิธิสถาบนัวจิยั
   นโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมน ้ายางขน้ไทย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย ใหส้ัมภาษณ์ 
6  กุมภาพนัธ์  2561   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดส านกังานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลาหลงัใหม่   
   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา  
   ณ อาคารแสดงสินคา้ของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 ชั้น 1 เลขท่ี 165  
   ถนนกาญจนวนิช  ต าบลน ้านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – ผูจ้ดัการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดส านกังาน 
23  กุมภาพนัธ์  2561   เขา้ร่วมประชุมคณะท างานชดเชยดอกเบ้ีย โครงการสนบัสนุนสินเช่ือ 
   เป็นเงินทุนหมุนเวยีนแก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 1/2561   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมสถลสถานพิทกัษ ์1  ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
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6  มีนาคม  2561   เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์การคา้และการลงทุน คร้ังท่ี 2/2561  
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมสถลสถานพิทกัษ ์ ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย เขา้ร่วมประชุม 
9  มีนาคม  2561    ใหข้อ้มูลสถานการณ์ยางของไทย / โลก และแนวโนม้ความเส่ียงของธุรกิจ  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคใต ้  
   ณ หอ้งประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคใต ้อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย ใหข้อ้มูล 
17  มีนาคม  2561 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
   สมาคมน ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งตะกัว่ป่า B โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
23  มีนาคม  2561   ประชุมร่วมกบั สมาคมผูผ้ลิตถุงมือยางไทย สมาคมผูผ้ลิตถุงมือยางมาเลเซีย และสมาคม 
   ผูผ้ลิตถุงมือยางใน ASIA    
   สมาคมผูผ้ลิตถุงมือยางอาเซ่ียน  
   ณ เซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
29  มีนาคม  2561   เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเขม้กล่ืนจากโรงงาน 
   ยางพารา คร้ังท่ี 1/2561   
   กรมควบคุมมลพิษ  
   ณ หอ้งประชุม  301  กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
20  เมษายน  2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 2/2561 
   สมาคมน ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมน ้ายางขน้ไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
23  เมษายน  2561   เขา้ร่วมการสัมมนาประชาสัมพนัธ์การสะสม Energy Points  
   สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั  
   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา   
   ณ หอ้งประกายกาญจน์  ชั้น 2 โรงแรมคริสตลั หาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   ผูจ้ดัการสมาคมน ้ายางขน้ไทย เขา้ร่วมสัมมนา 
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24  เมษายน  2561   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 1/2561  
   การยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งประชุมสถลสถานพิทกัษ ์ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
25  เมษายน  2561   เขา้ร่วมฟังหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งราชาวดี ชั้น 2 อาคารแกรนดบ์อลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเตล็ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
   ผูจ้ดัการสมาคมน ้ายางขน้ไทย เขา้ร่วมฟัง 
30  เมษายน  2561   เขา้ร่วมประชุมวชิาการ “การผลกัดนัผลงานวจิยัยางพาราสู่การใชป้ระโยชน์”  
   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
   ณ หอ้งเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
18  พฤษภาคม  2561   ใหส้ัมภาษณ์ โครงการวจิยั เร่ือง “การวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกบัมาเลเซีย 
   เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบติัท่ีดี และสนองความตอ้งการของตลาดโลก” 
   ศูนยศึ์กษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
   ณ หอ้งประชุม  ชั้น 3 สมาคมน ้ายางขน้ไทย อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
   นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย ใหส้ัมภาษณ์ 
1  มิถุนายน  2561   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 2/2561  
   การยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งประชุมรัษฎา ชั้น  2 อาคาร 2 การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
1  มิถุนายน  2561   เขา้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการใชย้างพาราในโครงการส่งเสริมการใชย้างพารา 
   ภาครัฐปี  2561   
   การยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งส ารวจพฤกษาลยั อาคาร  50  ปี  การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
6  มิถุนายน  2561    ใหส้ัมภาษณ์หนงัสือพิมพ ์ Financial Times  หวัขอ้ สถานการณ์ปัจจุบนัของ 
   อุตสาหกรรมยางในประเทศไทย 
    Mr.Daniel  Gallucci     
   ณ หอ้งประชุม สมาคมยางพาราไทย  จ.สงขลา 
   นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย ใหส้ัมภาษณ์ 
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22  มิถุนายน  2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 3/2561 
   สมาคมน ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมน ้ายางขน้ไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
13  กรกฎาคม  2561    เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 3/2561  
   การยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งสถลสถานพิทกัษ ์2 ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
19  กรกฎาคม  2561    ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมยางพารา (Para Rubber Fairs 2018)  
   การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใตต้อนล่าง   
   ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใตต้อนล่าง ต.บา้นพรุ  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา 
   นายกกิตติมศกัด์ิ – ผูจ้ดัการสมาคมฯ เขา้ร่วมพิธีเปิดงาน 
25  กรกฎาคม  2561    ร่วมหารือเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเขม้กล่ินจากโรงงานยางพารา  
   สมาคมยางพาราไทย  
   ณ หอ้งประชุมสมาคมยางพาราไทย อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  
   นายกสมาคมฯ และ ผูจ้ดัการสมาคมฯ เขา้ร่วมหารือ 
3  สิงหาคม  2561    เขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจดังาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0   
   ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
   ณ หอ้งประชุม ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา   
   ผูจ้ดัการสมาคมน ้ายางขน้ไทย เขา้ร่วมประชุม 
10  สิงหาคม  2561   เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเขม้กล่ิน 
   จากโรงงานยางพารา คร้ังท่ี 3/2561  
   กรมควบคุมมลพิษ   
   ณ หอ้งประชุม 201  กรมควบคุมมลพิษ  กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย เขา้ร่วมประชุม 
24  สิงหาคม  2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 4/2561 
   สมาคมน ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งอุบลฉตัร  โรงแรมทวินโลตสั นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
4  กนัยายน  2561   เขา้ร่วมงานเล้ียง to a Pre- Dinner Cocktail Reception onwards and Grand Dinner   
   at Level 3, East Wing, Grand Ballroom and Banquet Hall, Kuala Lumpur  
   Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. 
   Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA) 
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมงานเล้ียง 
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4-6  กนัยายน  2561   ร่วมออกบูธ งาน 9 th IRGCE 2018  International  Rubber Glove Conference & Exhibition    
   KUALALUMPUR CONVENTION   CENTRE  MALAYSIA 
   Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA)  
   ณ เมือง  กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
   สมาคมน ้ายางขน้ไทยร่วมออกบูธ   
14  กนัยายน  2561    เขา้ร่วมพิธีเปิดงานนวตักรรมยางพาราไทย  Thailand  Rubber  Innovation  Expo 2018 :  
    “Rubber Is  Life” ยางคือชีวติ  
   ศาลากลางจงัหวดัสงขลา   
   ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60 ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
     นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมพิธีเปิดงาน 
14-16  กนัยายน  2561    ร่วมออกบูธ งานนวตักรรมยางพาราไทย  Thailand  Rubber  Innovation  Expo 2018 :  
   Rubber Is  Life   
   จงัหวดัสงขลา  
   ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   
   สมาคมน ้ายางขน้ไทยร่วมออกบูธ  
24  กนัยายน  2561    เขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากโรงงานแปรรูปยางพารา   
   ส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรี  
   ณ หอ้งประชุม 201 ชั้น 2 อาคารส านกังาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
25  กนัยายน  2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 5/2561 
   สมาคมน ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมน ้ายางขน้ไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
26  กนัยายน  2561    เขา้ร่วมประชุม “เครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขบัเคล่ือน SMEs 
   ภาคใตต้อนล่าง”   
   ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
   ณ หอ้งสันติภาพ  ชั้น 7  โรงแรม ลีการ์เดน้ส์ พลาซ่า  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – ผูจ้ดัการสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุม 
18  ตุลาคม  2561    เขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างสัญญาการคา้น ้ายางขน้สมาคมยางนานาชาติ 
   สมาคมยางพาราไทย  
   ณ หอ้งประชุมสมาคมยางพาราไทย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – ผูจ้ดัการสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุม 
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30  ตุลาคม  2561 เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์การคา้และการลงทุน คร้ังท่ี 5/2561   
   การยางแห่งประเทศไทย  
   หอ้งประชุมสถลสถานพิทกัษ ์ชั้น 6 อาคาร 1  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย เขา้ร่วมประชุม 
31  ตุลาคม  2561    เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 4/2561  
   การยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2  การยางแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
26  พฤศจิกายน  2561    เขา้ร่วมงานสัมมนาวชิาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคใต ้ประจ าปี 2561  
   เร่ือง “พลิกโฉมเศรษฐกิจใตสู่้ยคุดิจิทลั”  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคใต ้ 
   ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60  ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
   วทิยาเขตหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – ผูจ้ดัการสมาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนาวชิาการ 
29  พฤศจิกายน  2561    เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 1/2561  
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
   ณ หอ้งประชุม 134-135  ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชด าเนินนอก  กรุงเทพฯ 
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
7-8  ธนัวาคม  2561    เขา้ร่วม  ASEAN  Rubber  Glove  Manufacturers  Association  (ARGMA) Meeting  
   and  Technical  Seminar  2018   
   ASEAN  Rubber  Glove  Manufacturers Association    
   M4, Level 23 Centara  Grand   at  Central  World   Bangkok  
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
17  ธนัวาคม  2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 6/2561 
   สมาคมน ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมน ้ายางขน้ไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
21  ธนัวาคม  2561 ร่วมงานเล้ียงขอบคุณภาครัฐและเอกชนประจ าปี 2561 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคใต ้
   ณ หอ้งแกรนดค์อนเวนชัน่ ฮอลล ์เอ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
   ผูจ้ดัการสมาคมน ้ายางขน้ไทย เขา้ร่วมงานเล้ียงขอบคุณ 


