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ประวัติความเป็นมา          History
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (Thai Bioplastics
Industry Association, TBIA) เกิดขึ้นจากการรวมตั ว ของกลุ ่ ม
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ในส่ ว นปลายน�้ ำ ที่ มี ค วามใส่ ใจในการรั ก ษา
สิง่ แวดล้อม และมีวสิ ยั ทัศน์ดา้ นความต้องการในตลาดโลกซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
สนช. ทีต่ อ้ งการให้อตุ สาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เกิดขึน้ ในประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น สนช. จึงได้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
เป็นชมรมพลาสติกชีวภาพไทยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดย
มี 5 บริษทั หลักทีเ่ ป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ ได้แก่ บริษทั ทานตะวัน อุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัทอุตสาหกรรม ถุงพลาสติกไทย จ�ำกัด, บริษัท ยูนิตี้ ไทย โปรดักส์
จ�ำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ภายหลังการก่อตั้ง ทางชมรมได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดมสมองเพื่อผลักดันให้เกิด ผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ การรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีและการตลาด การจัดประชุมสัมมนา และการร่วมมือกับนักวิจยั ภาครัฐในการเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกนักวิชาการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีความสนใจและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์
นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อน�ำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานท�ำให้มกี ารรวมกลุม่ ของผูป้ ระกอบการทีส่ นใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพิม่ มากขึน้
มาโดยตลอด ซึง่ ครอบคลุมทัง้ สายห่วงโซ่อตุ สาหกรรม ทัง้ ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ชีวมวลอุตสาหกรรมต้นน�ำ้ ตลอดจนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชมรมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ทางชมรมจึงได้มีการปรับเปลี่ยนและจัดแถลงข่าวอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา โดยก่อตั้งขึ้นในชื่อใหม่เป็น “สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย” ซึ่งเป็นชื่อ
ที่สมาคมใช้มาจนถึงปัจจุบัน

Thai Bioplastics Industry Association (TBIA) was formed by a group of companies in the downstream bioplastic
industry focusing on environment protection while considering the demand of the world market. The objective and
the vision of the Association are consistent with the concept of the National Innovation Agency (NIA), which is to
initiate and establish the bioplastics industry in Thailand. Therefore, on 10 August 2005, the Thai Bioplastics Club
was established by five major companies: Thantawan Industry PLC., Nippon pack (Thailand) PLC., Thai Plastic Bag
Industries Co., Ltd., Unity Thai Products Co., Ltd. and Quality Minerals Public Company Limited.
Following its establishment, the Club arranged many activities in all aspects such as brainstorming for bioplastics
products development, gathering information in technology and marketing, organizing seminars, and supporting
cooperation with government researchers to accelerate development and encourage the academic members and
related industries to pay more attention to the environment and create continuous innovation in bioplastics to
increase competitiveness in the global market.
From the success of the operation, a group of entrepreneurs had more interest in the growing bioplastics industry
and joined the Club. The businesses of the members covered the entire industry chain, from the upstream producers
of biomass and raw materials to the bioplastic product manufacturers. Thus, in November 2007, the Club reorganized
their structure and officially announced their new name, the “Thai Bioplastics Industry Association” in order to
account for their expanded membership base. The new name has been used to the present day.
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วิสัยทัศน์

Vision

วิสัยทัศน์ของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย คือการ
ผลักดันประเทศไทยให้เป็นผูน้ ำ�ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ และการนำ�ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมาใช้ในเชิงพาณิชย์
ในระดับภูมิภาค โดยคำ�นึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
การบริหารจัดการของเสีย และผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก
อีกด้วย

The vision of the Thai Bioplastics Industry Association
is to drive Thailand to be a global leader in bioplastics
industry and introduce bioplastic products to the
regional market, while considering the importance of
environmental preservation, according to the guidelines
of the waste management, as well as the effects of
greenhouse gas.

พันธกิจ          Mission
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยเป็นการรวมตัวของ
บริษทั ผูน้ ำ�ด้านพลาสติกชีวภาพ โดยการประสานงานระหว่างผูผ้ ลิต
วัตถุดิบ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ผู้ค้า รวมทั้ง
ผูบ้ ริโภค ในบรรยากาศทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้เกิดความร่วมมือในการทำ�งาน
เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยสร้างความตระหนัก
ถึงประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพแก่สาธารณชน ผ่านกิจกรรม
สนับสนุนต่างๆ ดังนี้
		เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด
และเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพ
สนับสนุนการเข้าถึงมาตรฐานด้านพลาสติกชีวภาพในระดับ
นานาชาติผ่านการผลักดันให้เกิดระบบรับรอง
ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมของพลาสติก
ชีวภาพและห้องปฏิบัติการ ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล
กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายด้านพลาสติกชีวภาพระหว่างสมาชิก
นักวิชาการและ นักวิจัยรวมทั้งองค์กรนานาชาติ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดนโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในระดับประเทศ

The Thai Bioplastics Industry Association (TBIA) has
been formed by a group of leading bioplastics companies,
with the intention to promote coordination between raw
materials suppliers, plastic resin manufacturers, molded
plastics producers, traders and end users in an atmosphere
that encourages cooperation within the bioplastics industry
by creating awareness of the benefits of bioplastics to the
public. In supporting the bioplastics industry, TBIA’s intends:
To be the center of information and knowledge
regarding bioplastics markets and technology
To assist bioplastics companies in reaching inter
national standards through laboratory testing and
certification
To encourage networking between members, academics,
and international organizations.
To encourage investment in the bioplastics industry.
To cooperate with the government in the establishment
of national policy that supports the development of the
bioplastics industry
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แผนยุทธศาสตร์       
สมาคมฯ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยได้กำ�หนดแผนยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้าน ซึ่งเน้นการทำ�การตลาดเพื่อใช้ให้เกิดการเชื่อมโยง
ทางธุรกิจและ การสร้างโครงการนำ�ร่องเพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำ�คัญและ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับพลาสติกชีวภาพ
รวมถึง การเตรียมเรื่องมาตรฐานของพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่มีความจำ�เป็นต่อการส่งออกเพื่อการขยายตลาดในอนาคต โดยมี
การวางกลยุทธ์และกิจกรรมของสมาคมฯ มีดังนี้
1.		 เร่งการรณรงค์และเผยแพร่ความรูใ้ ห้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของพลาสติกชีวภาพต่อสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ
2. ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ขึ้นในประเทศไทยโดยการ
เร่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนไทย การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพ การร่วมมือและ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและบุคลากรด้านการวิจัยกับภาครัฐ รวมทั้งกับบริษัทหรือองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้มีสามารถยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทต่างชาติที่มีความได้เปรียบด้านตลาดและเทคโนโลยี
3.		 เร่งพัฒนาตลาดของผู้บริโภคภายในประเทศไปพร้อมกับการผลักดันให้ภาครัฐกำ�หนดนโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
นโยบายการจัดการขยะพลาสติกและขยะอินทรีย์ การกำ�หนดสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของการบริโภค ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
ในประเทศ และมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสำ�หรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้พลาสติกชีวภาพและการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร รวม ถึงการจัดกิจกรรม Business Matching เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ
4. เร่งผลักดันให้มรี ะบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมของพลาสติกชีวภาพและ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้และการส่งออก
5. เร่งสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทั้งด้านความสามารถในเชิงบริหารจัดการและการจัดหารายได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและ
เสียสละของสมาชิกอย่างเข้มแข็ง
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Strategic Plan
The TBIA’s strategic plan focuses on five aspects, which place emphasis on marketing to encourage business
networking and the creation a pilot project to stimulate public awareness and understanding about bioplastics,
including the preparation of bioplastics standards, which is necessary for future market expansion. The strategies and
activities of the Association are as follows.
1. Accelerate campaigns and disseminate knowledge to create public understanding and awareness regarding
the importance of bioplastics, its impact to the environment, economy and the country.
2. Promote the development of the bioplastics industry and supply chain in Thailand by accelerating
collaboration among both the private and public sectors, encouraging investment in R&D, supporting cooperation
between domestic and international networks, with the intention of enhancing the competitiveness of Thai
entrepreneurs.
3. Accelerate the development of the domestic market and encourage the governmental sector to institute
appropriate environment policies, such as the plastic and organic waste management policy, and the report
regarding the proportional increment of plastics consumption in Thailand, including the measures from the
government in bioplastics procurement, in order to promote the use of bioplastics and complete waste management,
as well as organize business matching to create business opportunities for entrepreneurs.
4. Accelerate the compliance of the Thai bioplastics industry and testing laboratories in meeting international
standards in order to gain confidence from users and foreign markets.
5. Strengthen organizational and managerial capabilities through increased member collaboration.
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เกียรติประวัตขิ องสมาคม

Honors of the Association

		 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยได้รว่ มกับสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำ�แผนทีน่ ำ�ทางแห่งชาติการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551 – 2558) เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศ
ให้ดำ�เนินไปอย่างมีทิศทางและ เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่ระดับต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า อีกทั้งมี
การจัดทำ�ร่างประมวลภาพเชิงเปรียบเทียบ Benchmarking เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ รวมถึง
การสร้างเครือข่ายโดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ European Bioplastic (EuBP) กับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและ International
Biodegradable Products Institute (BPI) กับประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพในการให้ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ
		 สำ�หรับการจัดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ ที่ทางสมาคมได้ดำ�เนินงานร่วมกับสำ�นักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ มีดังต่อไปนี้
InnoBioplast 2006 เมื่อวันที่ 21–24 กันยายน 2549 ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
EcoInnovAsia 2008: Bioplastics เมื่อวันที่ 3–5 ตุลาคม 2551 ที่ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์
InnoBioplast 2010 เมื่อวันที่ 9–11 กันยายน 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โครงการนำ�ร่องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพร่วมกับสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
การใช้ถุงพลาสติกชีวภาพใน ร้าน Puff & Pie
โครงการนำ�ร่องการใช้ถงุ ขยะพลาสติกชีวภาพในการคัดแยกขยะอินทรีย์ ณ เทศบาลตำ�บล
กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
การใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด
การใช้ถุงพลาสติกชีวภาพสำ�หรับการเพาะชำ�กล้าไม้ร่วมกับกรมป่าไม้
Together with the National Innovation Agency (NIA), the TBIA has developed the National
Road Map for the Development of Bioplastics Industry (2008 - 2015) to be a framework for the
further development of the bioplastics industry in Thailand from upstream to downstream.
Moreover, the metaphorical image of benchmarking has been utilized to serve as a guideline
for bioplastic product production, as well as for the development of a memorandum of agreement between the TBIA, European Bioplastics (EuBP), and the International Biodegradable
Products Institute (BPI) to strengthen the global network and develop a quality certification
system.
TBIA has been an official partner in the international conferences and exhibitions in bioplastics
organized by the National Innovation Agency, and in many partnership projects:
InnoBioplast 2006 21st. – 24th. September 2006 at Siam Paragon Department Store, Bangkok
EcoInnovAsia 2008: Bioplastics during 3rd. – 5th. October 2008 at Queen Sirikit National
Convention Center, Bangkok
InnoBioPlast 2010 during 9th. – 11th. September 2010 at IMPACT Arena, Exhibition & Convention
Center, Muangthong Thani, Bangkok
Puff & Pie Bioplastic Bags: pilot partnership project by Thai Airways and SCG Chemicals
Supported by NIA to encourage environmental awareness
Bioplastic Garbage Bags for Waste Management: pilot partnership project at Kradang-nga
Sub-District Municipality, Samutsongkram Province
PBS Bioplastic Garbage Bags for Organic Fertilizer Production at Samet Island
Bioplastic Bags for young plants with the Royal Forest Department
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คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
1. คุณสมบัตขิ องสมาชิกสามัญ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิส์ มัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมจะต้องเป็นนิตบิ คุ คล ทัง้ นีร้ วมถึง มหาวิทยาลัยด้วย
โดยอัตราค่าสมัครสมาชิก ชำ�ระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 10,000 บาท โดยระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ต่อปีจะนับเป็นไตรมาส ดังนี้
		
		
		
		

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

31 มีนาคม
30 มิถุนายน
30 กันยายน
31 ธันวาคม

โดยในกรณีที่ผู้สมัครสมาชิก ดำ�เนินการสมัครในไตรมาสที่ 1 – 3 จะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีในสัดส่วนของระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
เช่น กรณีที่บริษัท ก ดำ�เนินการสมัครสมาชิกในเดือนกรกฎาคม ค่าสมาชิกรายปีที่บริษัท ก ต้องจ่ายจะเท่ากับ ค่าสมาชิกรายปีในไตรมาส
ที่ 3 – 4 ดังนั้น บริษัท ก ต้องจ่ายจะเท่ากับ 5,000 บาท เป็นต้น
แต่ในกรณีที่ผู้สมัครสมาชิกดำ�เนินการสมัครในไตรมาสที่ 4 ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีของไตรมาสที่ 4 พร้อมกับ ค่าสมาชิก
รายปีของปีถัดไปด้วย รวมเป็นเงิน 12,500 บาท
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ การได้รบั ข่าวสารด้านพลาสติกชีวภาพ การมีสทิ ธิในการออกเสียงโหวตในสมาคม
การได้รับสิทธิพิเศษ เช่น สิทธิการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพผ่านทางสมาคมฯ สิทธิในการได้รับส่วนลดในการเข้าประชุม
และเยี่ยมชมโรงงานพลาสติกชีวภาพในต่างประเทศร่วมกับสมาคมฯ สิทธิในการโฆษณาบริษัทผ่านทางเวบไซต์ของสมาคมฯ เป็นต้น
2. คุณสมบัติสมาชิกวิสามัญ ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย
อัตราค่าสมัครสมาชิก คิดเป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท
สิทธิประโยชน์การได้รับข่าวสารด้านพลาสติกชีวภาพจากทางสมาคม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงและงานประชุมต่างๆ
3. คุณสมบัติของสมาชิกกิตติมศักดิ์   จะเป็นสมาชิกที่ได้รับการเชิญจากคณะกรรมการฯ เพื่อเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคม
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
วิธีการชำ�ระเงินค่าสมาชิก TBIA
		
		
		
			
			
			
			

ชำ�ระโดยเงินสดที่สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
ชำ�ระโดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย”
ชำ�ระโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่บัญชี : 980-5-80002-4

			
			
			
			
		

กรุณาส่งเอกสารการชำ�ระเงินมาที่ : สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-644-6000 ต่อ 120 โทรสาร: 02-644-8444
E-mail: info@tbia.or.th
หมายเหตุ : เงินค่าบำ�รุงสมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณวิภาดา ปฎิสัมภิทาวงศ์ โทรศัพท์ 02-644-6000 ต่อ 120

Qualifications and Benefits of Thai Bioplastics Industry Association (TBIA)’s Member
1. Qualifications of Common Member : The applicant shall be a juristic person, including university. The
registration fee is 1,000 Baht, and the annual membership fee is 10,000 Baht. The membership period is counted as
a quarter of each year as the following detail:
		
		
		
		

Quarter 1 :
Quarter 2 :
Quarter 3 :
Quarter 4 :

1 January - 31 March
1 April - 30 June
1 July - 30 September
1 October - 31 December

Members who apply in Quarter 1 - 3 will have to pay annual membership fee in the proportion of their
membership period of that year, for instance, Company A applies in July (Quarter 3), the annual membership fee will
cover Quarter 3 and 4. Therefore, the membership fee is 5,000 Baht in total.
However, if the applicant applies in Quarter 4, he will have to pay the membership fee of the fourth quarter
and the next year’s annual fee, which will be 12,500 Baht in total.
Benefits for Common Member : Benefits for Common Member include receiving the news about bioplastics
and being eligible to vote in theassociation. The special privileges are the right to buy bio-degradable plastic resin
through the association, the right to receive a discount to attend the meeting and visit the bioplastics factory in a
foreign country with the association, the privilege to promote their companies through the website of the Association,
etc.
2. Qualifications of Special Member : The eligible applicants can be either individuals or legal entities. The
rate of annual membership fee is 1,000 Baht.
Benefits for Special Member : The benefits cover the news of bioplastics, as well as the information about
trade shows and conferences.
3. Qualifications of Honorary Member : The Honorary Member will receive an invitation from the Board of
Directors to become a consultant of the Association with no charges.
How to pay TBIA membership fee
		
		
		
			
			
			
			

Pay in cash at the Thai Bioplastics Industry Association.
Pay by bank check to “Thai Bioplastics Industry Association.”
Pay by transferring to Krung Thai Bank (KTB) savings account with the following detail: in the.
Account Name : Thai Bioplastics Industry Association
Bank name : Krung Thai Bank Public Company Limited,
Department of Industrial Works Branch
Account number : 980-5-80002-4

			
			
			
			

Please send your proof of payment to : Thai Bioplastics Industry Association
73 / 1 Rama 6 Road, Thung Phayathai, Bangkok 10400
Tel : 02-644-6000 ext. 120 Fax : 02-644-8444 E-mail : info@tbia.or.th
Remark : The membership fee is not include VAT 7% and withholding tax 3%.

For more information, please contact : Ms. Wipada Patisampitawong, Tel: 02-644-6000 # 120

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

Thai Bioplastics Industry Association

ชั้น 3 อาคารวิจัยโยธี 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2644 - 6000 ต่อ 125 แฟกซ์ : (66) 2644 8444 www.tbia.or.th

แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิก Application form for Member

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย Thai Bioplastics Industry Association
ประเภทสมาชิก

สามัญ/ Ordinary

วิสามัญ

กิตติมศักดิ์

เลขที่สมาชิก / Member ID……......................……………………………....
วัน Date / เดือน Month / ปี Year (ที่เริ่มสมัคร / Start)...................................				
*** กรุณากรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Please complete fully this form in Thai and English language ***
ข้าพเจ้า

นาย

นาง

นางสาว

The undersigned

…………………………………….................................................……….…

Mr

Mrs

Miss		

…………………………………….................................................……….…

อายุ: ….........….....… ปี ต�ำแหน่ง ……....................................................…........………

Age: ………......... Year Position ……….……….....................................….....…………

ผู้แทนของ

The representative

บริษัท

หจก.

โรงงาน

อืน่ ๆ…...............

Co.,Ltd

Ltd.,Part

Factory

Other

……………............................….................................................……………………………….

................................................................................................................................

ที่อยู่ : …………………..............................................................…………………………………

Address : …………………..............................................................…………………………………

........................................................................……………………………………………………

........................................................................……………………………………………………

........................................................................……………………………………………………

........................................................................……………………………………………………

โทรศัพท์ / Telephone : ……………………………………………………………………………………….. แฟกซ์ / Fax :…………………………………………………………………………
เว็บไซต์ / Website : ……………………………………………………………………………. อีเมลล์ แอดเดรส / E - mail Address ……………………………………………………………………
ใบประกาศนียบัตร , ใบรับรองที่ได้รับ / Certificates										
ISO 9001:2000		

ISO 14001		

OH&SAS 18001		

TLS 8001			

ETI base code						

BRC

อื่นๆ โปรดระบุ / Others please specify …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เครื่องหมายการค้า / Trademark ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ปีที่ก่อตั้ง / Year of Established ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทุนจดทะเบียน / Share capital issued ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ก�ำลังการผลิต / Capacity ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จ�ำนวนพนักงาน / Number of employee ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัทในเครือ / Associate Companies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
องค์กรที่เป็นสมาชิก / Membership …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะการประกอบการ / Type of Business
ผู้ผลิต / Manufacturer : ………………..
ตัวแทนจ�ำหน่าย / Distributor : ………………..
ผู้น�ำเข้า / Importer : ………………..
ผู้ส่งออก / Exporter : ………………..
ประเภทกิจการ ( แยกตามขบวนการผลิต) / Type of Business (Classified by process)
Blow Molding
Injection Molding
Film Extrusion
Profile Extrusion
Pipe/Tube Extrusion
Sheet Extrusion
Foaming
Reinforced Plastic
Others, please specify: ………………..
ผลิตภัณฑ์หลัก / Main Products
บรรจุภัณฑ์ / Packaging
วัสดุก่อสร้าง / Construction
อุปกรณ์ทางไฟฟ้า / Electrical & Electronic
เส้นใยหรือสิ่งทอ / Fibre & Textile
รองเท้า / Footwear
อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้าน / Houseware
ผลิตภัณฑ์อื่น / Other kind of plastic products, please specify: ………………..
ประเภทเม็ดพลาสติกที่ใช้ / Raw material Used
พลาสติกชีวภาพ / Bioplastics
		

PLA

PBS

PBAT

PHA

Others, please specify: ………………..

พลาสติกทั่วไปหรือพลาสติกวิศวกรรม / Conventional or engineering plastics
		

PE

PP

PA

PBT

		

HDPE

PP Compound

PA 6

HIPS

		

LDPE

PVC

PA 66

EPS

		

LLDPE

PVC Compound

PC

POM

		

MDPE

PVAC

PS

Phenolic Resin

		

BDS (K-Resin)

PET

PUR

Polyester

		

ABS

EVA

ASA

Melamine

		

SAN/AS

PMMA

TPU

Urethane Elastomer

		

Others, please specify : ………………..

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของบริษัทฯ / Does your company have any existing bioplastic products?
ไม่มี / No

มี / Yes, please specify : ………………..

ความสนใจในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ / Is your company interested in processing bioplastic products?
ไม่ / No

ใช่ / Yes, please specify : ………………..

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ / Please attach copies of the following
ส�ำเนาใบรับรองจดทะเบียนบริษัท / Copy certificate for company’s Registration
ส�ำเนาใบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท / Copy company’s Shareholders
ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) / Copy of Permit for factory operation
ส�ำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / Copy of Value added Tax Registration
รูปถ่ายขนาด 1.5” X1.5” จ�ำนวน 1 ใบ / 1 Photos size 1.5” X1.5”
รายละเอียดที่จะแสดงชื่อของสมาชิกบนเว็บไซด์
รูปตราบริษัท ( Logo )
ข้าพเจ้าได้อ่านกฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยแล้ว ขอรับรองว่าโรงงานอุตสาหกรรมและผู้แทน
ของบริษัท มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับทุกประการ และเมื่อได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ
ทุกประการ
We have read the regulation and principle of Thai Bioplastics Industry Association and hereby certified that we the industrial
factory and the authorized agent are conformed to all necessary principles and regulation. Thus we will honor to all regulation from
the Association accordingly.

ลงนาม / Signature ………….……......……………...…………….. ผู้สมัคร / Applicant
(…………………………………………..........….)
ต�ำแหน่ง / Position……………………………….........................................…………….
วันที่ / Date ……...…………. / ……...........……. / ………….…....….

*รับรองโดย “สมาชิกสามัญของสมาคมฯ เป็นผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน ”
ลงนาม / Signature ..…………........………………………..

ลงนาม / Signature ..…………........………………………..

(………….........……………………….)

(………….........……………………….)

ต�ำแหน่ง / Position ……..............………………………….

ต�ำแหน่ง / Position ……..............………………………….

วันที่ / Date …….....…. /……...….. /……..……..

วันที่ / Date …….....…. /……...….. /……..……..

เงื่อนไขการช�ำระเงิน
ช�ำระเงินสดที่สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 980-5-80002-4
ชื่อบัญชี “สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย”
และกรุณาส่งเอกสารการช�ำระเงินมาที่ คุณวิภาดา ปฎิสัมภิทาวงศ์ โทร: 0-2644-8444 #120
โทรศัพท์: 086-032 9447 E-mail: info@tbia.or.th
หมายเหตุ : เงินค่าบ�ำรุงสมาชิกสมาคมฯไม่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย 3%
***** กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ ที่ถูกต้อง ลงในเอกสารการช�ำระเงิน *****

(ประทับตราบริษัท/Seal Company)

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย, www.tbia.or.th, Email: info@tbia.co.th

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
Thai Bioplastics Industry Association

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

Thai Bioplas t i c s I n d u s t r y A s s o c i a t i o n

ชั้น 3 อาคารวิจัยโยธี 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2644 - 6000 ต่อ 125 แฟกซ์ : (66) 2644 8444

www.tbia.or.th

