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

ผลการดาํเนินงาน และกิจกรรมประจําปี  2562 
สมาคมนํา้ยางข้นไทย 

 
1  กมุภาพนัธ์  2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 1/2562 
   สมาคมนํ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขน้ไทย อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
7  กมุภาพนัธ์  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานชดเชยดอกเบ้ียโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 1/2562   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
7  กมุภาพนัธ์  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 1/2562   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
21  กมุภาพนัธ์  2562   เขา้ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นโครงการวิจยัเร่ือง “ ทางเลือกนโยบายจดัการความเส่ียง 
   ราคายางในประเทศไทย  
   คณะเศรษฐศาศตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
   ณ หอ้งประชุมชั้น 6  คณะเศรษฐศาศตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
   จงัหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม  
28  กมุภาพนัธ์  2562 เขา้ร่วมประชุมระดมสมอง (FOCUS GROUP) เพ่ือพฒันาโจทยว์ิจยั และกาํหนด Road Map  
   การวิจยัและพฒันา เร่ืองถนนท่ีมีส่วนผสมของยางพารา  
   สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั (สกว.)  
   ณ หอ้งการ์เดน้ 1  โรงแรมเซนจูร่ี พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี
   กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
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14  มีนาคม  2562   เขา้ร่วมการสัมมนา เร่ือง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ 7  จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง”  
   ศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
   ณ หอ้งแกรนด ์คอนเวนชัน่ฮอลล ์บี ชั้น 8   โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
15  มีนาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 สมาคมยางพาราไทย  
   สมาคมยางพาราไทย 
   ณ หอ้งหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
23  มีนาคม  2562 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
   สมาคมนํ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งคิริน ชั้น 10 รงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
25  มีนาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานชดเชยดอกเบ้ียโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 2/2562   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
25  มีนาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 2/2562   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
26  มีนาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 สมาคมผูผ้ลิตถุงมือยางไทย  
   สมาคมผูผ้ลิตถุงมือยางไทย 
   ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม The Grand Fourwings Convention กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
28  มีนาคม  2562  เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ ประชาคมการจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา   
   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา  
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
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23  เมษายน  2562   เขา้ร่วมหารือกบัคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย เก่ียวกบัร่างสญัญา 
   การคา้นํ้ายางขน้ และมาตรการจาํกดัปริมาณการส่งออกยางพารา (AETS)  
   สมาคมยางพาราไทย   
   ณ หอ้งประชุมสมาคมยางพาราไทย  อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
4  พฤษภาคม  2562   เขา้ร่วมการประชุมสมชัชาธุรกิจยางอาเซียน คร้ังท่ี 25   
   สภาธุรกิจยางอาเซียน  
   ณ หอ้ง Lotus Suite7  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
13  พฤษภาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์การคา้และการลงทุนคร้ังท่ี 3/2562  
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งสถลสถานพิทกัษ ์1  ชั้น 6 อาคาร  1 การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุม 
16  พฤษภาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังรายละเอียดและร่วมหารือแนวทางการดาํเนินมาตรการจาํกดั 
   ปริมาณการส่งออกยาง(AETS) คร้ังท่ี 6  
   การยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งประชุมราชไมตรี อาคาร 50  ปี  ชั้น  4  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกกิตติมศกัด์ิ - นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
23  พฤษภาคม  2562    เขา้ร่วมสมัมนา เร่ือง “วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิประโยชนด์า้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ” 
   ศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
   ณ หอ้งแกรนด ์คอนเวนชัน่ ฮอลล ์บี ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
31  พฤษภาคม  2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 2/2562 
   สมาคมนํ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขน้ไทย อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
14  มิถุนายน  2562 เขา้ร่วมการเจรจาธุรกิจการคา้งานแสดงสินคา้ผลิตภณัฑเ์ด่น 5 จงัหวดัชายแดนใต ้
   โครงการพฒันาเศรษฐกิจชายแดนใต ้ปี พ.ศ.2562 
   สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา 
   ณ โรงแรมลีการ์เดน้ทพ์ลาซ่า หดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมเจรจา 
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18  มิถุนายน  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานชดเชยดอกเบ้ียโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 3/2562   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมสถลสถานพิทกัษ ์1 อาคาร 1 ชั้น 6  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
18  มิถุนายน  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
   แก่ผูป้ระกอบกิจการยาง คร้ังท่ี 3/2562   
   การยางแห่งประเทศไทย 
   ณ หอ้งประชุมสถลสถานพิทกัษ ์1 อาคาร 1 ชั้น 6  การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
5  กรกฎาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการกาํหนดวิธีปฏิบติัในการชาํระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม   
   สมาคมยางพาราไทย   
   ณ หอ้งประชุมสมาคมยางพาราไทย  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
5  กรกฎาคม  2562   เขา้ร่วมพิธีเปิดงาน “ มหกรรมยางพาราทอ้งถ่ินและของดี 7 เขต” 
   (นวตักรรมนาํพายางพาราสู่ผลิตภณัฑ)์    
   เครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใตต้อนล่าง   
   ณ  ลานโปรโมรชัน่ ชั้น 1  หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมพิธีเปิดงาน 
 12  กรกฎาคม  2562   เขา้ร่วมงาน SPARK  STSP  Innovation Fair  2019  “ Health  & Wellness นวตักรรมนาํสุข ” 
   อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
   ณ ลานโปรโมชัน่ ชั้น 1 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมงาน 
12  กรกฎาคม  2562   เขา้ร่วมพบปะหารือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์การผลิต การตลาดยางพารา 
   ในปัจจุบนั ร่วมกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,รักษาการผูว้า่การการยาง
   แห่งประเทศไทย , ผูแ้ทนสมาคมยางพาราไทย   
   สาํนกัผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งประชุม 123  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
26  กรกฎาคม  2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 3/2562 
   สมาคมนํ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขน้ไทย อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
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26  สิงหาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมหารือเพือ่จดัเตรียมมาตรการเร่งรัดการใชแ้ละผลกัดนัการส่งออกยางพารา   
   กรมการคา้ภายใน  
   ณ ขา้งหอ้งรัฐมนตรี ชั้น 11 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุมหารือ 
26  สิงหาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดาํเนินงานการแกไ้ขปัญหาราคายางพาราร่วมกบั 
   ผูป้ระกอบการกิจการยาง   
   การยางแห่งประเทศไทย  
   ณ หอ้งประชุม 134 ชั้น 2 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุมหารือ 
31 สิงหาคม  2562   เขา้ร่วมตอ้นรับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ 
   สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา  
   ณ บริเวณตลาดนํ้าคลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมตอ้นรับ 
5 – 6  กนัยายน  2562   เขา้ร่วมสมัมนา  FSC – COC และ FSC – FM   
   โครงการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย  
   ณ โรงแรมสยามออเรียนทลั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมสมัมนา 
12  กนัยายน  2562   เขา้ร่วมงานสัมมนา “อนาคตผลิตภณัฑย์างไทย “โอกาสวิ่งหรือโอกาสน่ิง? ” ”  
   สถาบนัพลาสติก  
   ณ โรงแรมอโนมา แกรนด ์ราชประสงค ์กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมสมัมนา 
20  กนัยายน  2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 4/2562 
   สมาคมนํ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขน้ไทย อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
1  ตุลาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมหารือ แนวทางการกาํหนดวิธีปฏิบติัในการชาํระคา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
   สมาคมยางพาราไทย   
   ณ หอ้งประชุมชั้น 2  ด่านศุลกากรสะเดา  
   นายกสมาคมฯ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุมหารือ   
4  ตุลาคม  2562   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 1/2562   
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร   
   ณ หอ้งประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุม 
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5  ตุลาคม  2562   เขา้ร่วมประชุม  26th  Meeting of the Technical  Committee on Contract Matters (TCCM)  
   Asean Rubber Business Council สภาธุรกิจยางอาเซียน  
   ณ  Hotel  Istana Kuala Lumpur City Centre  safir l , Meeting of  Room Ballroom Leval 73, 
   Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur  Malaysia 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
8  ตุลาคม  2562   เขา้ร่วมงานเล้ียง ตอ้นรับ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา  
   หอการคา้จงัหวดัสงขลา  
   ณ หอ้งสันติภาพ ชั้น 7  โรงแรม ลี การ์เดน้ส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
              กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมงานเล้ียง 
18  ตุลาคม  2562   เขา้ร่วม ARGMA Welcome Dinner 2019  
   ASEAN Rubber Glove Manufacturers Association   
   ณ  M4, ชั้น 23, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์กรุงเทพฯ  
                       กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมงานเล้ียง 
19  ตุลาคม  2562   เขา้ร่วมการสัมมนา เร่ือง MDR Requirements Implements For All Shipment to Eorope   
   สมาคมผูผ้ลิตถุงมือยางไทย  
   ณ  หอ้ง Lotus Suite ชั้น 22, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์กรุงเทพมหานคร  
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมสมัมนา 
30  ตุลาคม  2562   เขา้ร่วมงาน  “มหกรรมคลินิกหมอหน้ี บสย.”   
   บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม สาํนกังานเขตภาคใตต้อนล่าง   
   ณ  หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเตล็ อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมงาน 
8  พฤศจิกายน  2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขน้ไทย คร้ังท่ี 5/2562 
   สมาคมนํ้ายางขน้ไทย 
   ณ หอ้งประชุม พาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด ์กรุงเทพมหานคร 
   นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมประชุม 
18  พฤศจิกายน  2562      เขา้ร่วมงานสัมมนาวิชาการ เร่ือง “แลโลกเปล่ียน ปักษใ์ตป้รับ กา้วทนัรับความสาํเร็จ” 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานภาคใต ้ 
    ณ  หอ้งแกรนด ์คอนเวนชัน่ฮอลล ์ชั้น 8  โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
   กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมสมัมนา 
29  พฤศจิกายน  2562   ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนา  Thailand  Rubber  Expo 2019   
   การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   ณ อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์5 เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
   นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากร 
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29  พฤศจิกายน – 1  ธนัวาคม 2562   
   ร่วมออกบูธ โครงการ  Thailand Rubber  Expo  2019   
   การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ณ อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ ฮอลล ์5 เมืองทองธานี  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
   สมาคมนํ้ายางขน้ไทยร่วมออกบูธ 
18  ธนัวาคม  2562   ร่วมงานเล้ียงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนประจาํปี 2562   
   ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานภาคใต ้  
   ณ หอ้งแกรนคอนเวนชัน่ ฮอลล ์เอ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา 
   นายกสมาคม - กรรมการ – ตวัแทน เขา้ร่วมงานเล้ียง 
 
 


