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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
  5/2562
วันพุธ ที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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โหสกุล
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บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
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บจก.เบเยอร์
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ ,
2. คุณอํานวย
3. คุณวิเชียร
4. คุณธีรชัย
5. คุณวิพาดา
6. คุณพิชญานันท์

ภูมสิ ถิตย์พงษ์
อุษณกรกุล
เจิดรังสี
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
งามสง่า
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กรรมการลาประชุม
1. คุณเพชรรัตน์

เอกแสงกุล
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2. คุณจินณรงค์
3. คุณศราวุฒิ
4. คุณนภา
5. คุณวิชยั
6. คุณพิเชษฐ์
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ทีป รึกษา
ทีป รึกษา
ทีป รึกษา
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สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ
ความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม
บจก.เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชันแนล

เพ็นท์ นายทะเบียน
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. กัปตัน โค๊ตติง
ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์
บจก.อัคโซ่
 โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก.ซันโก้เคมิคอล
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
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บจก.โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล กรรมการ
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11. คุณมยุรี
ดิฐภักดีกุล
--ทีป รึกษา
12. คุณถาวร
จิตธรรมพันธุ์ บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล

ทีป รึกษา
13. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
บจก. เคมโค้ท
ทีป รึกษา
เริมประชุม 14.25 น.
วาระที 1
รับรองรายงานการประชุม ครังที
  4/2562 เมือวันพุธ ที 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที 2

เรือ งสืบเนื อง
2.1 การเก็บค่าบํารุงสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิ กทีคงค้างค่าบํารุงสมาคมฯ
คุณพิรยิ ะ แจ้งในทีป ระชุมว่าได้ออกหนังสือเรียกเก็บเงิน จํานวน 50 บริษทั และนําส่งให้คุณพิชญานันท์ส่งไปรษณีย์
ออกไปยังสมาชิกทีคา้ งชําระแล้ว วันที 24/7/2562 จํานวน 49 บริษัท เนืองจาก บริษัท มิตซูบชิ ิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาชิกวิสามัญ แจ้งว่าได้แจ้งลาออกจากการเป็ นสมาชิกแล้วเมือปี ทแี ล้ว หลังจากส่งจดหมายเรียกเก็บเงินออกไปแล้วนัน ได้มี
สมาชิกจ่ายชําระเข้ามาเพิม อีก 3 บริษทั คาดว่าน่าจะมีจ่ายชําระเพิม เข้ามาอีกหลังจากนี
คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า ในส่วนของ บริษทั เวียโก้ อินเตอร์ เคมีคอล จํากัด ทางคุณสุชาติจะช่วยตามเรืองให้
และ ห้องไลน์ TPMA MEMBER อยากให้มกี ารเพิม สมาชิกของสมาคมให้ได้มากทีส ดุ และให้ตรวจเช็คดูว่ามีบริษทั สมาชิกใดบ้างที
ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นี มอบหมาย คุณพิชญานันท์ และ คุณสรินทิพย์ ให้ ADD FRIEND เพิม ในกลุ่ม TPMA MEMBER และให้
เพิม QR CODE ของไลน์กลุ่ม TPMA MEMBER ลงไปใน E-MAIL ทีม กี ารส่งถึงสมาชิกด้วย
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.2 รายงานความคืบหน้ าการทํางานของคณะทํางานกฎหมายซํา ซ้อน โดยคณะทํางาน ได้แก่ คุณสายันห์
และคุณสุชาติ
เนืองจากคุณสายันต์ ลาการประชุม จึงยังไม่มรี ายงานความคืบหน้า
ประธานในทีประชุมแจ้งในทีประชุ มว่า เรืองกฎหมายซําซ้อน ทีทางคุณสายัณต์ได้ร วบรวมเพือนํ าส่ง ทางสภา
อุตสาหกรรม และ สภาหอการค้าไทยนัน ทางคุณสุชาติและประธานในทีประชุม ได้นําเสนอทางสภาหอการค้าไทยไปแล้ว เพือ
รวบรวมในการทํา work shop ของกลุ่มอุตสาหกรรมของทางสภาหอการค้าไทยต่อไป
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.3 รายงานความคืบหน้ าเรือ ง LINE OFFICIAL ของสมาคม โดย คุณปภิ ชชั
คุณปภิชชั แจ้งในทีป ระชุมว่า LINE OFFICIAL มีความเหมาะสมแก่การเน้นขายสินค้ามากกว่า และมีความเห็นว่า
การสือ สารโดยการใช้ E-MAIL สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าและมีความเป็ นทางการมากกว่า
ประธานในทีป ระชุมแจ้งในทีป ระชุมว่า การสือ สารทางช่องทางไลน์ เป็ นช่องทางการสือ สารเพิม เติม และอยากให้มี
การสือ สารโดยการใช้ E-MAIL เป็ นหลักในการสือ สาร หรือแจ้งข้อมูลแก่สมาชิก มอบหมายคุณปภิชชั ไปศึกษาดูว่า มีความจําเป็น
ทีต อ้ ง สร้าง LINE OFFICIAL หรือไม่? รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่? ทางคุณปภิชชั รับทราบและขอไปศึกษาข้อมูล
เพิม เติม และจะรายงานในการประชุมครัง ต่อไป
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มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.4 รายงานความคืบหน้ า การออกบูธ ASIA PACIFIC COATING SHOW 2019 วันที 4-6 กันยายน 2562
ณ ไบเทค บางนา
ประธานในทีป ระชุมแจ้งในทีป ระชุมว่า การออกบูธ APCS 2019 ครัง นี ทางสมาคมจะไม่ทาํ โบรชัวร์ จะใช้การทํา
QR CODE ไปตัง ทีบ ธู แทน โดยผูท้ สี นใจสามารถสแกน QR CODE แล้วจะลิงค์เข้ามาทีห น้าเวปไซต์ของสมาคม และ ในส่วนของ
POP UP จะปรับขนาดจากเดิม 3x3 ม. เป็ น 4x3 ม. เนืองจากบูธของสมาคมมีขนาดค่อนข้างใหญ่
คุณประสิทธิ , แจ้งในทีป ระชุมว่า ควรมีการรวบรวมของชําร่วยจากสมาชิกทีส ะดวก มาแจกในงานด้วย
คุณสุชาติ แจ้งในทีป ระชุมว่า ให้เตรียมใบสมัครสมาชิกสมาคมไปด้วย เผือมีบริษทั ทีส นใจสมัครสมาชิกใหม่ และ
มอบหมายให้คุณพิชญานันท์ ร่างหนังสือเรียนเชิญ ฯพณฯ จุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมทัง ให้จดั หาช่อดอกไม้เพือเตรียมมอบให้ท่านด้วย
ประธานในทีป ระชุมแจ้งว่า อยากให้มเี จ้าหน้าทีเ ฝ้าบูธ สัก 2 คน ได้ มอบหมายให้ คุณพิชญานันท์ และ คุณนารีรตั น์
รับผิดชอบเฝ้าบูธ วันที 4-6 กันยายน 2562 งานเริม 10.00 น. – 17.00 น. โดยให้ค่าตอบแทนที 1,000 บาท ต่อวัน ต่อคน
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ และ อนุมตั ิ
2.5 รายงานความคืบหน้ า การรวบรวมข้อมูลสําหรับการประชุม APIC 2019 ทีประเทศมาเลเซีย
ประธานในทีป ระชุมแจ้งในทีป ระชุมว่า ตัวเลขทีเ ราเคยรายงานไปในปี ก่อนๆนี เป็ นตัวเลขทีต าํ กว่าความเป็ นจริงและ
พบความแตกต่างของตัวเลขค่อนข้างมาก ซึงเราคงไม่สามารถแก้ตวั เลขของปี ก่อนๆนีได้ สิง ทีเ ราจะทําได้คอื ดูเปอร์เซนต์การ
เติบโตหรือการลดลง โดยได้มกี ารขอข้อมูลจากทางคุณเพชรรัตน์เพิม เติมไปแล้ว
คุณสุชาติแจ้งในทีประชุมว่า เพืออนาคตและความถูกต้อ งของข้อมูล เราควรมีการทําการวิจยั วิเคราะห์ข้อมูล
เนืองจากการขอข้อมูลมาจากสมาชิก อาจได้ข้อมูลทีไม่ตรงความเป็ นจริง โดยควรมีการว่าจ้างการทําวิจยั กับทาง ม.วิทยาลัย
หอการค้าไทย และควรแต่งตัง คณะทํางานเพือตัง หัวข้อในการทําวิจยั ด้วย
ประธานในทีป ระชุม ได้เสนอ คุณนภา คุณเพชรรัตน์ คุณวรวัฒน์ คุณภาณวิทย์ คุณพิเชษฐ์หรือตัวแทนคุณพิเชษฐ์
มอบหมายคุณสุจติ รา ประสานขอรายชือตัวแทนคุณพิเชษฐ์
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
วาระที 3

เรือ งเพือพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณพิชญานันท์แจ้งในทีป ระชุมว่า จํานวนสมาชิก ณ วันที 31 กรกฎาคม 2562 จํานวน 99 บริษทั สามัญ 47 บริษทั
วิสามัญ 52 บริษทั
-บริษทั มิตซูบชิ ิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด สมาชิกวิสามัญ ยกเลิกการเป็ นสมาชิก คุณอลิสรา นิตวิ ฒ
ั นะ มีแจ้ง
E-MAIL ยกเลิกการเป็ นสมาชิกมาตัง แต่ปี 2561
-บริษทั Nynas Pte Ltd (ผูผ้ ลิต white oil สารละลายใน solvent และสินค้าประเภท pigment) อยู่ในขัน ตอนการ
พิจารณาการเป็ นสมาชิก ยังไม่ได้สง่ ใบสมัครเข้ามาให้
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-บริษทั เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิต Black Carbon ได้ส่งใบสมัครมาแล้วแต่ยงั ไม่ได้โอน
ชําระค่าสมัครสมาชิกใหม่
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
3.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจําเดือน
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
คุณพิรยิ ะแจ้งในทีป ระชุมเรืองรายรับและรายจ่ายต่อเดือน ณ วันที 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดังนี
เดือนกรกฎาคม 2562 รายรับ 40,305.50 บาท รายจ่าย 12,014.30 บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 28,291.20 บาท
ยอดคงเหลือสุทธิ 1,762,267.66 ณ วันที 30 กรกฎาคม 2562 ทีป ระชุมเสนอให้โอนเงิน 1,500,000 บาท เพือเข้า
บัญชีเงินฝากประจําของธนาคารทิสโก้
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ และ อนุมตั ิ
3.3 การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is Power 2019 ภายใต้ชืองาน Moving
Forward ในวันอังคารที 20 สิ งหาคม 2562 เวลา 12.00 น. – 22.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิ รด์
ประธานในทีประชุมแจ้งว่า ได้รบั หนังสือขอเชิญให้การสนับสนุ นการจัดงาน จากหอการค้าไทย และ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดการขอสนับสนุนมี 3 Package คือ Platinum Package สนับสนุน 80,000 บาท Gold
Package สนับสนุน 50,000 บาท และ Silver Package สนับสนุน 35,000 บาท
ในทีประชุมได้อนุ มตั ิงบสนับสนุ น 1 โต๊ะ 35,000 บาท (ราคาเพิม จากปี ก่อนที 30,000 บาท) และคุณสุชาติ
สนับสนุ นเพิม อีก 15,000 บาท รวมเป็ น 50,000 บาท เพือให้ได้ Gold Package
สิทธิประโยชน์สําหรับผูส้ นับสนุ น คือ เข้า
ร่วมงานสัมมนาภาคบ่าย จํานวน 10 ทีน งั  และ เข้าร่วมงานเลีย งภาคคํา VIP ZONE จํานวน 10 ทีน งั  (1 โต๊ะ) มอบหมายคุณ
พิชญานันท์รวบรวมรายชือ และนําส่งรายชือไปยังหอการค้าไทย
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมอนุมตั งิ บสนับสนุน 1 โต๊ะ เป็ นเงิน 35,000 บาท
3.4 กําหนดวันประชุมกรรมการสมาคมฯ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ประธานในทีป ระชุมแจ้งว่า ตารางการการประชุมกรรมการสมาคมฯ จากเดิมคือ ประชุม ทุกวันอังคารสุดท้าย
ของเดือน เนืองจากมีกรรมการและทีป รึกษาบางท่านไม่สะดวกร่วมประชุมได้ตามตารางเดิม จึงได้มกี ารโหวตพิจารณาวันประชุม
ใหม่อกี ครัง และในทีป ระชุมมีมติว่า ให้ยดึ ตามตารางเดิมคือ ทุกวันอังคาร สุดท้ายของเดือน
ประธานในทีป ระชุม แจ้งเพิม เติมเกียวกับ ค่าตอบแทนของผู้ช่วยเลขาฯสมาคม อนุ มตั ิค่าตอบแทนเดือนละ
5,000 บาท และให้สทิ ธินายกสมาคมในวาระนั
น ๆพิจารณาคัดเลือกผูช้ ่วยเลขาฯสมาคม และให้ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นวาระ
,
กรรมการต่อไป
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ และ อนุมตั คิ ่าตอบแทนของผูช้ ่วยเลขาฯสมาคม เดือนละ 5,000 บาท
วาระที 4

ประธานกลุม่ ต่างๆ รายงานผล การติ ดตามเรือ งต่างๆ ทีได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า – รายงานการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ลาการประชุม)
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- คุณจินณรงค์ ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม (ลาการประชุม)
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ
- คุณวิชยั ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – การเพิม ยอดสมาชิกสมาคม (ลาการประชุม)
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
วาระที 5
เรือ งอืนๆ
- การทบทวน ร่าง มอก.สีอมิ ลั ชันใช้งานทัวไป
 มอก. 272-2549
มอก.สีอมิ ลั ชันทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549
มอก.สีอมิ ลั ชันพองตัวกันไฟ มอก.2442-2552
มอก.สีอมิ บั ชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ มอก.2514-2553

(เอกสารแนบหมายเลข 3)

ประธานในทีป ระชุมแจ้งว่า ได้รบั E-MAIL จากคุณรัชนันท์ เจ้าหน้าทีจ าก สมอ. ว่า ทาง สมอ. ขอความร่วมมือ
มายังสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย ขอให้ทดสอบเกณฑ์ทปี รับเปลีย นใน มอก.272 และ มอก.2321
คุณอํานวยแจ้งในทีป ระชุมว่า ทาง สมอ. ได้เวียนเอกสารออกไปทุกบริษทั และได้เวียนเอกสารออกไปทัง หมด
85 หน่ วยงานและมีการตอบกลับมา 17 หน่ วยงาน โดยมี 9 หน่ วยงานทียนื ยันเหมือนเดิม และ 8 หน่ วยงานทีต้องการให้มกี าร
ปรับเปลีย นเกณฑ์
รายละเอียดการปรับเปลียนเกณฑ์
มอก. 272-2549 สีอิมลั ชันใช้งานทัวไป

1. ความทนนํา (เฉพาะสีภายนอก)
การทดสอบ ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.285 เล่ม 22 โดยเตรียมแผ่นทดสอบดังนี
เคลือบด้วยแปรงให้เรียบสมําเสมอบนแผ่นกระเบือ งซีเมนต์ใยหินขนาดประมาณ 150 mm × 50 mm ทิง ไว้ 6 hแล้ว
เคลือบซําโดยให้ได้ความหนาของฟิลม์ ขณะเปี ยกแต่ละชัน ประมาณ 50 mm ทิง ไว้ให้แห้งเป็ นเวลา 7 วัน แล้วเคลือบ
ด้านหลังและขอบด้วยพาราฟินและให้แช่แผ่นทดสอบในนําเป็ นเวลา 4 7 วันแล้ว
คุณลักษณะทีต อ้ งการ ฟิลม์ ของสีตอ้ งไม่พอง ย่น แตก หลุดล่อน หรือมีขอ้ บกพร่องอืน ๆ และการเปลีย นสีจะแตกต่างจาก
เดิมได้ไม่น้อยว่าเกรย์สเกลระดับ 4
ปรับเกณฑ์ ความทนนํา จาก 4 วัน เป็ น 7 วัน เพือยกระดับมาตรฐานไทย
2. ความทนด่าง
การทดสอบ ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.285 เล่ม 23 โดยเตรียมแผ่นทดสอบตามข้อ 9.9 แล้วแช่แผ่นทดสอบในสารละลายอิม ตัว
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 M เป็ นเวลา 48 h สําหรับสีภายนอก และเป็ น
เวลา 18 h สําหรับสีภายใน
คุณลักษณะทีต อ้ งการ ฟิลม์ ของสีตอ้ งไม่พอง ย่น แตก หลุดล่อน หรือมีขอ้ บกพร่องอืน ๆ และการเปลีย นสีจะแตกต่างจาก
เดิมได้ไม่น้อยว่าเกรย์สเกลระดับ 4
ปรับวิธที ดสอบ จากการใช้ สารละลายอิม ตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เป็ น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1
M เพือยกระดับมาตรฐานไทย และปรับเกณฑ์ตามเอกสารอ้างอิงฉบับล่าสุด (SS 150 : 2015 specification for emulsion
paints for decorative purposes)
นอกจากนีมอก. 272-2549 สีอมิ ลั ชันใช้งานทัวไป
 จะมีการปรับเปลีย นในหัวข้ออืนๆ ดังนี
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1. เพิม เกณฑ์กาํ หนดปริมาณปลดปล่อยสารอินทรียท์ รี ะเหยได้ (VOCs emission) เฉพาะสีภายใน โดยอ้างอิงข้อกําหนด
ฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ส ี โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง แวดล้อมไทย ปริมาณของสารประกอบอินทรียท์ รี ะเหยได้ ณ จุดใช้
งาน
- สีอมิ ลั ชันแบบด้าน ไม่เกิน 40 g/L
- สีอมิ ลั ชันแบบกึง เงาและเงา ไม่เกิน 80 g/L
วิธที ดสอบตาม ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2 หรือใช้วธิ ที ดสอบอืนทีเ ทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานระดับประเทศทีย อมรับในระดับสากล
2. ปริมาณโลหะหนัก แก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลิตภัณฑ์สอี นื ดังนี
- ตะกัว ไม่เกินร้อยละ 0.01 ของนําหนักสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 27
- แคดเมียม ไม่เกินร้อยละ 0.01 ของนําหนักสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 27
- ปรอท ไม่เกินร้อยละ 0.01 ของนําหนักสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 28
- โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ของนําหนักสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 55
มอก.2321-2549 สีอิมลั ชันทนสภาวะอากาศ
ทางคณะ อนุ กว. 19/3 อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาการแบ่งชัน คุณภาพ สีอมิ ลั ชันทนสภาวะอากาศ และขอให้
บริษทั ต่างๆ เสนอหลักการหรือข้อคิดเห็นในการแบ่งชัน คุณภาพของสีอมิ ลั ชันทนสภาวะอากาศ ผ่านทางสมาคม และ จะ
มีการส่งหนังสืออย่างเป็ นทางการมายังนายกสมาคมฯ อีกครัง
คุณสุชาติแจ้งในทีป ระชุมว่า การแบ่งชัน มาตรฐานอาจทําให้เกิดการสับสนกับผูใ้ ช้และผูบ้ ริโภค และอาจเป็ นการ
เอือ ประโยชน์ให้กบั ผูผ้ ลิตบางราย
คุณวิเชียรแจ้งในทีป ระชุมว่า อยากให้ทาํ หนังสือถึงคณะอนุ กว.19/3 เนืองจากการแบ่งชัน มาตรฐานสีอมิ ลั ชันทน
สภาวะอากาศ ทําให้ผปู้ ระกอบการต้องสต๊อคสินค้ามากขึน และเป็ นการเอือ ประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ๆ
คุณสุชาติ และ นายกสมาคมฯ จะทํานัดเข้าไปพบ เลขาธิการ สมอ. คุณวันชัย พนมชัย เพือพบปะและพูดคุย
เกีย วกับการร่าง มอก.272 และ มอก.2321 และจะรายงานในทีป ระชุมในครัง ต่อไป

มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 17.15 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางพิชญานันท์ ภานาทรัพย์ถาวร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นางสาวสุจติ รา โฆสวรรณะ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นางเพ็ญนภา โหสกุล
2 สิงหาคม พ.ศ.2562
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รายรับ
รายได้ค่าสมาชิก - สามัญ
รายได้ค่าสมาชิกใหม่
รายได้ค่าสมาชิก - วิสามัญ
รายได้สัมมนา/ ขายPAN TONE ปี ,54
รายได้สังสรรปี ใหม่และสัมมนา,สังสรรสมาชิก
รายได้ ประเภทเงินสนับสนุนจากสภาหอฯ ,และอืนๆ
รายได้ดอกเบียรับ
รายได้จากบริจาค,/สนับสนุนการประชุม APIC'15 / รายได้อืนๆ

ยอดยกมา 61
229,982.0
31,000.0
183,981.0
4,193.3
74,897.60
524,053.9

ม.ค 62
25,000.0

ก.พ 62

มี.ค.62

สมาคมผู้ผลิตสีไทย
งบรายรับ-รายจ่ าย
สินสุด ณ วันที 30 กรกฎาคม 2562
เม.ย 62
พ.ค 62
มิ.ย 62

79,992.0
9,000.0
36,000.0

10,000.0

44,000.0

8,000.0

8,000.0

11,400.0
80,400.0

124,992.0

18,000.0

8,000.0

12,000.0
17,000.0

9,700.0

9,700.0

9,700.0

9,700.0

21,375.0
4,718.6

39,251.8

รายจ่ าย
ของขวัญวิทยากร , ของขวัญปี ใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของชําร่วย 42,198.7
4,000.0
ค่าเดินทางสัมนาต่างประเทศ
50,123.7
รางวัลพนักงานบริการ และ เงินเดือนพนักงาน
66,200.0
9,700.0
ค่ารับรอง
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณีย ์ ค่าโทรศัพท์
2,912.0
ค่าอาหารประชุมใหญ่
70,138.6
ค่าอาหารประชุมประจําเดือน
35,842.1
(ค่าใช้จ่ายAPCS2550)(จัดประชุมAPIC'2552) }APCS ค่าจัดกิจกรรม CSR 43,390.0
ค่าอาหารสัมมนา & ปี ใหม่ , ค่าเข้าร่วมสัมมนา , ค่าสถานที ค่าใช้จ่าย การจัดสั187,212.9
มมนา
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (กรอบ ป้ าย ตรายาง และทําเนียบสมาคม) ค่าปรับ
ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ , ค่าเช่าพืนที Web และ โดเมน เนม , โทรศัพท์
3,289.0
ค่าสอบบัญชี และ ค่าจัดทําบัญชี
18,920.0
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สมาชิกชําระเกิน) , ค่าจัดทํา Web,ช่อดอกไม้,หรีด,ทําบุญต่า12,926.0
งๆ
ค่าบริจาค / ชําระคืนเงินกูย้ มื / เงินคืนสมาชิก
ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิม , ชําระค่าบํารุงเกิน และ รายการ Adjust ปรับยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีประจําปี , ภาษีดอกเบียเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1,270.0
460.0
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ
2,765.0
ภาษีหักณ.ทีจ่าย ,
7,182.6
Paint show,ค่าชิปปิ ง Pan Tone
ค่าสมาชิกสภาหอการค้าไทย
544,370.6
14,160.0
รายรับมากกว่ารายจ่าย
-20,316.70 66,240.0
Pass Book ก่อนหน้า ณ 31 ธ.ค. 2561 เท่ากับ 722,507.88
(1) Pass Book As at 30/ก.ค./2562
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2560 742,824.50

5,000.0

8,000.0
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ก.ค 62

ส.ค 62

ก.ย 62

ต.ค 62

ธ.ค 62 รวม 1 ม.ค- 30 ก.ค.62 สะสมเดือนนี

พ.ย 62

15,000.0
8,000.0

1,937.0

17,305.5

9,937.0

40,305.5

-

-

-

-

-

10,154.3

48,819.2
19,960.0

60.0

90.0

60.0

60.0

60.0
193.8

1,800.0

10,187.0
18,190.0
76,769.2
55,843.6
49,011.8
19,947.0
193.8
12,014.3
48,222.8 -37,843.6
-41,011.8
-2,947.0
9,743.3
28,291.2
0.0
เป็ นเงิน 775,897.75
(2) (เงินฝากประจํา ธ.ทีสโก้ เมือ 3/6/2019 เป็ นเงิน 1,171,006.23 บาท อบ.1.50)

0.0

0.0

0.0
0.0
(1)+(2) เท่ากับ 1,946,904.02 บาท
.

134,992.0
17,000.0
104,000.0
19,242.5
23,400.0
298,634.5
4,000.0
48,500.0
60,626.8
14,872.9
48,819.2
19,960.0
790.0
1,993.8
10,187.0
18,190.0
227,939.6
70,694.9

364,974.0
48,000.0
287,981.0
23,435.8
98,297.6
822,688.4
46,198.7
50,123.7
114,700.0
2,912.0
130,765.4
50,715.0
43,390.0
236,032.1
3,289.0
38,880.0
12,926.0
2,060.0
2,765.0
9,176.4
19,363.4
18,190.0
781,486.6
1,762,267.66
0.00
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ตารางการประชุม กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562
วันที

ประชุมครั ง ที

วันพุธ ที 3 กรกฎาคม 2562

ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครัง ที 4/2562

วันพุธ ที 31 กรกฎาคม 2562

ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครัง ที 5/2562

วันอังคาร ที 27 สิงหาคม 2562

ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครัง ที 6/2562

วันอังคาร ที 24 กันยายน 2562

ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครัง ที 7/2562

วันอังคาร ที 29 ตุลาคม 2562

ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครัง ที 8/2562

วันอังคาร ที 26 พฤศจิกายน 2562

ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครัง ที 9/2562

1/1
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pichayanant@hatomail.com
From:
Sent:
To:
Subject:

pichayanant@hatomail.com
30 กรกฎาคม 2562 13:41
pichayanant@hatomail.com
FW: สมอ. ขอความร่วมมือสมาคมผู้ผลิตสี ทดสอบเกณฑ์ทีจะปรับเปลียนใน มอก. 272 และ มอก. 2321

From: ratchanan sittikan [mailto:ratchanan.f@gmail.com]
Sent: Tuesday, July 30, 2019 11:23 AM
To: pennapa@hatopaint.com
Subject: สมอ. ขอความร่วมมือสมาคมผู ้ผลิตสี ทดสอบเกณฑ์ทจ
ี ะปรับเปลีย
 นใน มอก. 272 และ มอก. 2321

เรี ยน นายกสมาคมผูผ้ ลิตสี ไทย
ี ม
ั ใชงานทั
้
จากการประชุมอนุ. กว. 19/3 เพือ
 ทบทวนการ มอก.สอ
ิ ล
ั ชน
วไป (มอก.272) และ มอก.ส ี
ั ทนสภาวะอากาศ (มอก. 2321)
อิมัลชน
ในเบือ
 งต ้น อนุ. กว. 19/3 มีมติมอบหมายให ้เลขานุการ ประสานสมาคมผู ้ผลิตสไี ทย ในประเด็นดังต่อไปนี
ี ม
ั ใชงานทั
้
มอก.สอ
ิ ัลชน
วไป (มอก.272)
ขอความร่วมมือให ้บริษัทต่างๆ ทดสอบเบือ
 งต ้นเป็ นการภายใน ตาม มอก. ในประเด็น ดังต่อไปนี
ี ายนอก) และ
(1) ความทนนํ า (เฉพาะสภ
(2) ความทนด่าง
ี ม
ั ทนสภาวะอากาศ (มอก. 2321)
มอก.สอ
ิ ัลชน
ั  คุณภาพ สอ
ี ม
ั ทนสภาวะอากาศ
(3) คณะ อนุ กว. 19/3 อยูใ่ นระหว่างพิจารณาการแบ่งชน
ิ ัลชน
ั  คุณภาพของสอ
ี ม
ั ทนสภาวะอากาศ
ขอให ้บริษัทต่างๆ เสนอหลักการหรือข ้อคิดเห็นในการแบ่งชน
ิ ัลชน
้ นข ้อมูลในการ
โดยสง่ ผลทดสอบ/ข ้อมูล มาที สมอ. หรือรวบรวมข ้อมูลผ่านทาง สมาคมผู ้ผลิตสไี ทย เพือ
 ใชเป็
กําหนดมาตรฐานต่อไป
ื อย่างเป็ นทางการถึงสมาคมฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ
ทัง นี สมอ. จะมีหนั งสอ
---------------------------------------------------------------รายละเอียด
ี ม
ั ใชงานทั
้
มอก. 272 สอ
ิ ล
ั ชน
วไป
ี ายนอก)
1. ความทนนํ า (เฉพาะสภ
การทดสอบ ให ้ปฏิบัตต
ิ าม มอก.285 เล่ม 22 โดยเตรียมแผ่นทดสอบดังนี
เคลือบด ้วยแปรงให ้เรียบสมํา เสมอบนแผ่นกระเบือ
 งซเี มนต์ใยหินขนาดประมาณ 150 mm × 50 mm ทิง ไว ้ 6

ํ
ั  ประมาณ 50 mm ทิง ไว ้ให ้แห ้งเป็ นเวลา 7
hแล ้วเคลือบซาโดยให ้ได ้ความหนาของฟิ ลม
์ ขณะเปี ยกแต่ละชน
่ ผ่นทดสอบในนํ าเป็ นเวลา 4 7 วันแล ้ว
วัน แล ้วเคลือบด ้านหลังและขอบด ้วยพาราฟิ นและให ้แชแ
ี ้องไม่พอง ย่น แตก หลุดล่อน หรือมีข ้อบกพร่องอืน
ี ะ
คุณลักษณะทีต
 ้องการ ฟิ ลม
์ ของสต
 ๆ และการเปลีย
 นสจ
แตกต่างจากเดิมได ้ไม่น ้อยว่าเกรย์สเกลระดับ 4
ปรับเกณฑ์ ความทนนํ า จาก 4 วัน เป็ น 7 วัน เพือ
 ยกระดับมาตรฐานไทย
2. ความทนด่าง
่ ผ่นทดสอบใน
การทดสอบ ให ้ปฏิบัตต
ิ าม มอก.285 เล่ม 23 โดยเตรียมแผ่นทดสอบตามข ้อ 9.9 แล ้วแชแ
ี มไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข ้มข ้น 0.1 M เป็ นเวลา 48 h
สารละลายอิม
 ตัวแคลเซย
ํ
ี
ี ายใน
สาหรับสภายนอก และเป็ นเวลา 18 h สําหรับสภ
ี ้องไม่พอง ย่น แตก หลุดล่อน หรือมีข ้อบกพร่องอืน
ี ะ
คุณลักษณะทีต
 ้องการ ฟิ ลม
์ ของสต
 ๆ และการเปลีย
 นสจ
แตกต่างจากเดิมได ้ไม่น ้อยว่าเกรย์สเกลระดับ 4
ี มไฮดรอกไซด์ เป็ น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ปรับวิธท
ี ดสอบ จากการใช ้ สารละลายอิม
 ตัวแคลเซย
ความเข ้มข ้น 0.1 M เพือ
 ยกระดับมาตรฐานไทย และปรับเกณฑ์ตามเอกสารอ ้างอิงฉบับล่าสุด (SS 150 : 2015
specification for emulsion paints for decorative purposes)
1
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ี ม
ั ใชงานทั
้
นอกจากนีม
 อก. 272 สอ
ิ ล
ั ชน
วไป จะมีการปรับเปลีย
 นในหัวข ้ออืน
 ๆ ดังนี
ี ายใน โดยอ ้างอิง
1. เพิม
 เกณฑ์กําหนดปริมาณปลดปล่อยสารอินทรียท
์ รี ะเหยได ้ (VOCs emission) เฉพาะสภ
ข ้อกําหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ส ี โครงการฉลากเขียว สถาบันสงิ แวดล ้อมไทย ปริมาณของสารประกอบ
้
อินทรียท
์ รี ะเหยได ้ ณ จุดใชงาน
ี ม
ั แบบด ้าน ไม่เกิน 40 g/L
- สอ
ิ ล
ั ชน
ี ม
ั แบบกึง เงาและเงา ไม่เกิน 80 g/L
- สอ
ิ ล
ั ชน
วิธท
ี ดสอบตาม ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2 หรือใชวิ้ ธท
ี ดสอบอืน
 ทีเ ทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศทีย
 อมรับในระดับสากล
ี น
2. ปริมาณโลหะหนั ก แก ้ไขให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานสากลและผลิตภัณฑ์สอ
ื ดังนี
- ตะกัว ไม่เกินร ้อยละ 0.01 ของนํ าหนั กสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 27
- แคดเมียม ไม่เกินร ้อยละ 0.01 ของนํ าหนั กสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 27
- ปรอท ไม่เกินร ้อยละ 0.01 ของนํ าหนั กสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 28
- โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ไม่เกินร ้อยละ 0.10 ของนํ าหนั กสารทีไ ม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 55
-ขอแสดงความนับถือ
นางสาวรัชนันท์ สิ ทธิกนั (Ratchanan Sittikan)
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบตั ิการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน 5 กองกําหนดมาตรฐาน
-----------------------------------------------------------------Thai Industrial Standards Institute.(TISI.)
Ministry of Industry, THAILAND
Rama 6 Street, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel: 02 202 3365

Mobile: 0 8928 99968
Fax:02 354 3268
E-mail ratchanan.f@gmail.com/ratchanan@tisi.go.th
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