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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
  6/2562
วันอังคาร ที 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
2. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล

งามสง่า

นายกสมาคม (ประธานทีประชุม)
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ
ความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก.อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศ
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม (แทน)
บจก.โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล

เพ็นท์ นายทะเบียน
บจก.เครโด อินเตอร์เนชันแนล

ประธานกลุ่มการค้า (แทน)
บจก.เบเยอร์
กรรมการ (แทน)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ ,
2. คุณวิเชียร
3. คุณธีรชัย
4. คุณถาวร
5. คุณสรินทิพย์
6. คุณเอกพิทย์
7. คุณพิชญานันท์

ภูมสิ ถิตย์พงษ์
เจิดรังษี
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
ฐิตธรรมพันธุ์
ปณั ฑพลังกูร
ห่อทอง
ภานาทรัพย์ถาวร

----บจก.คัลเลอร์เคม
บจก.อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล

บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล

เพ็นท์
บจก.โจตันไทย
บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)

กรรมการลาประชุม
1. คุณสุชาติ
2. คุณจินณรงค์
3. คุณนภา
4. คุณวิชยั
5. คุณสุจติ รา
6. คุณพิเชษฐ์
7. คุณสุรนาถ

เตียนโพธิทอง
อัศวเรืองชัย
สีตวาริน
คุณูปการ
โฆสวรรณะ
บุญญฤทธิ ,
สมกําเนิด

บจก.เครโด อินเตอร์เนชันแนล

ประธานกลุ่มการค้า
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. กัปตัน โค๊ตติง
ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์
บจก.อัคโซ่
1 โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี เลขาธิการ
บจก.อัคโซ่
1 โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก.โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล
กรรมการ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณพิรยิ ะ
คุณปภิชชั
คุณสายัณต์
คุณภาณวิทย์
คุณศราวุฒิ
คุณนพพร
คุณวิพาดา

ชโลธร
ตัง คารวคุณ
แม่นดี
ลิม ศิลา
รัชนกูล

บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
บมจ.อีซนึ เพ้นท์

ทีป รึกษา
ทีป รึกษา
ทีป รึกษา
ทีป รึกษา (แทน)
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
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8. คุณสมบูรณ์
9. คุณพิศษิ ย์
10. คุณสมพงษ์
11. คุณอํานวย
12. คุณมยุรี
13. คุณบุญยิง
14. คุณสุเมธ

ภักดิแจ่
, มใส
บุญจรรยา
เณรรักษา
อุษณกรกุล
ดิฐภักดีกุล
ปริยะบํารุงชาติ
สุวภัทราชัย

บจก.ซันโก้เคมิคอล
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
บจก.เอส.เอ็น.อาร์ฬอิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท ทีป รึกษา
บจก.โกเวนเจอร์
ทีป รึกษา
--ทีป รึกษา
บจก.ยูรโี คท-ไทย
ทีป รึกษา
บจก. เคมโค้ท
ทีป รึกษา

เริมประชุม 14.10 น.
วาระที 1
รับรองรายงานการประชุม ครังที
  5/2562 เมือวันพุธ ที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที 2

เรือ งสืบเนื อง
2.1 การเก็บค่าบํารุงสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิ กทีคงค้างค่าบํารุงสมาคมฯ
คุณ พิริย ะ แจ้งในทีป ระชุ ม ว่า จํา นวนสมาชิกทีค งค้า งชํา ระค่ าบํา รุง สมาคมฯ จากครัง ทีแ ล้วประมาณ 50 ราย
ในตอนนีลดลงเหลือค้างชําระอยู่ประมาณ 18-19 ราย คาดว่าหลังจากนีจะออกจดหมายเรียกเก็บค่าบํารุงอีก 1 ครัง (เป็ นครัง ที 3)
จะขออนุญาตลงรายละเอียดในการประชุมคราวหน้า
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ

2.2 รายงานความคืบหน้ าการทํางานของคณะทํางานกฎหมายซํา ซ้อน โดยคณะทํางาน ได้แก่ คุณสายันห์
และคุณสุชาติ
ประธานในทีป ระชุมแจ้งว่า ทางสมาคมได้นําเรืองกฎหมายซําซ้อนเข้าไปเป็ น Hot issue ของสมาคมฯ ในการ
ประชุมของกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาหอการค้าไทย โดยทางสภาหอฯ จะทํา Work shop ทุกกลุ่มการค้า ในวันที 29 สิงหาคม
2562
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.3 รายงานความคืบหน้ าเรือ ง LINE OFFICIAL ของสมาคม โดย คุณปภิ ชชั
คุณปภิชชั แจ้งในทีป ระชุมว่า LINE OFFICIAL จะมีค่าใช้จา่ ยประมาณเดือนละ 1,000 บาท หรือแบบไม่มคี ่าใช้จ่าย
ก็มแี ต่จะส่งข้อมูลได้ไม่มากนัก
ประธานในทีป ระชุมได้สอบถามในทีป ระชุมว่า ในส่วนของ Line chat room กับ E-mail ทีใ ช้ในปจั จุบนั นีเพียงพอ
กับการติดต่อ สือ สารภายในสมาคมหรือไม่
คุณธีรชัย ชีแ จงว่า ในส่วนของ Line chat room กับ E-mail ทีม อี ยู่แล้วนัน มีความเพียงพอ เพียงแต่อยากให้เสริม
เนือหา หรือข้อมูลทีน ่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกเพิม มากขึน
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มติ ทีประชุม ให้คงรูปแบบการสือ สารเดิม คือ Line chat room และ E-mail เพียงแต่ให้มกี ารปรับเรืองเนือหาทีจ ะสือสารออกไป
และก่อให้เกิดประโยชน์กบั สมาชิก มอบหมายคุณปภิชชั ช่วยดูเนือหาว่ามีอะไรบ้างทีจ ะสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ทางสมาชิกได้
2.4 รายงานความคืบหน้ า การออกบูธ ASIA PACIFIC COATING SHOW 2019 วันที 4-6 กันยายน 2562
ณ ไบเทค บางนา
ประธานในทีป ระชุมแจ้งในทีป ระชุมว่า ในงาน APCS มีการจัดประชุม Conference ในวันที 4-5 กันยายน 2562
และทางคณะผูจ้ ดั งานได้ให้สทิ ธิพเิ ศษมายังสมาคม โดยให้รว่ มงาน Conference ฟรี จํานวน 10 ทีแ ละเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงาน
Conference ในครัง นีดว้ ย และ ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมพิธเี ปิดงาน ในวันที 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. โดย ดร.สรรเสริญ
สมะสาภา ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็ นประธานในพิธเี ปิ ดงานครัง นี และ ขอขอบคุณ บ.อัลฟานีฯ ทีไ ด้
มอบของชําร่วยสําหรับแจกผูม้ าเยีย มชมบูธของสมาคม
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
2.5 รายงานเรือ งการพบปะกับท่านเลขาธิ การ สมอ. คุณวันชัย พนมชัย
ประธานในทีประชุมแจ้งในทีประชุมว่า เมือวันที 15 สิงหาคม 2562 ทางนายกสมาคมและคุณสุชาติได้เข้าพบ
เลขาธิการ สมอ. คุณวันชัย พนมชัย และ ผอ.อรัญญา เพือแนะนําตัวและขอความร่วมมือจากทาง สมอ.ในการให้สมาคมมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาร่าง มอก.ทุกฉบับทีเ กีย วกับผลิตภัณฑ์ส ี ทางเลขาธิการ สมอ.คุณวันชัย พนมชัย ยินดีและให้ทางสมาคมทําหนังสือ
เข้าไปถึง สมอ.
มติ ทีประชุม
วาระที 3

ทีป ระชุมรับทราบ
เรือ งเพือพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์แจ้งในทีป ระชุมว่า จํานวนสมาชิกมีทงั  หมด 100 บริษทั สามัญ 47 บริษทั วิสามัญ 53 บริษทั
-บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) สมาชิกวิสามัญ ได้ชําระค่าสมัครเข้ามาแล้ว เมือวันที

31/7/2562
-บริษัท ไดเมท สยาม จํากัด ได้แจ้งเปลียนแปลงชือบริษัท เมือวันที 24/7/2562 เปลียนเป็ น เอเชียน คอลโลชัน
คอนโทรลเทคโนโลยี สมาชิกสามัญ ตอนนีอยู่ระหว่างการปรับเปลีย นระบบภายในบริษทั และแจ้งขอเปลีย นตัวแทนบริษทั จากคุณ
จุรรี ตั น์ ผิวอ่อน เป็ น คุณโชคชัย เนียมรัตน์
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมอนุมตั ริ บั รองสมาชิกใหม่ และ รับทราบ
3.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจําเดือน
คุณพิรยิ ะแจ้งในทีป ระชุมขอเลือนการรายงานออกไปในการประชุมคราวหน้า
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
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3.3 ขออนุมตั ิ งบค่าใช้จ่ายเดิ นทางไปประชุม APIC 2019 ทีประเทศมาเลเซีย
ประธานในทีป ระชุมแจ้งในทีป ระชุม ถึงค่าใช้จ่ายในการไปประชุม APIC 2019 จะมีค่าทีพ กั 300 USD ต่อ
1 ท่าน และ ค่าตั Oวเครืองบิน ประมาณ 8,000 บาท ต่อ 1 ท่าน โดยการเดินทางไปประชุมในครัง นีมี 2 ท่าน คือ นายกสมาคม และ
คุณเพชรรัตน์
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมอนุมตั งิ บค่าใช้จ่าย
3.4 ทางสมอ.ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความทนนําและความทนด่างของสีอิมลั ชัน
ใช้งานทัวไป
 และ ข้อมูลเพือ พิจารณาแบ่งชัน คุณภาพของสีอิมลั ชันทนสภาวะอากาศ (เอกสารแนบหมายเลข 1 )
ประธานในทีป ระชุมแจ้งว่า ทาง สมอ.ได้สง่ หนังสือ เลขที อก0704/20904 ลงวันที 16 สิงหาคม 2562 เรืองขอ
ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลการทดสอบความทนนําและความทนด่างของสีอมิ ลั ชันใช้งานทัวไป
 และข้อมูลเพือพิจารณาแบ่งชัน คุณภาพ
ของสีอมิ ลั ชันทนสภาวะอากาศ มายังนายกสมาคม ทางนายกสมาคมจึงขอปรึกษาคณะกรรมการและทีป รึกษาเกีย วกับเรืองนี
คุณเอกพิทย์ จาก บ.โจตัน ไทย ซึง เป็ น 1 ในคณะอนุ กรรมการ ร่าง มอก.สีนํ าทัง 4 ฉบับ แจ้งในทีป ระชุมว่า
การประชุมคณะอนุกรรมการครัง ล่าสุดได้พจิ ารณา 2 ร่างมาตรฐาน คือ มอก.272-2549 และ มอก.2321-2549 โดยในทีป ระชุมมีมติ
ทีจ ะปรับหลักเกณฑ์ของร่าง มอก. ดังนี
1. ความทนนํา (สําหรับ มอก.272-2549) มีบริษทั ผูผ้ ลิตบางรายได้สง่ หนังสือเรียกร้องให้มกี ารทดสอบจากเดิม
4 วันเป็ น 7 วัน ซึง ในด้านผูบ้ ริโภค เช่น กรมโยธาธิการ , สถาปนิก มองว่าเป็ นข้อดีจงึ อยากให้มกี ารปรับหลักเกณฑ์ในการทดสอบ
ส่วนในด้านของผูผ้ ลิตบางรายไม่อยากให้มกี ารปรับ จึงเป็ นทีม าของการออกหนังสือมายังนายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยในครัง นี
2. ความทนด่ าง (สํา หรับ มอก.272-2459) ให้ป รับ วิธีท ดสอบ จากการใช้ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เป็ น
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1M เพืออ้างอิงตามมาตรฐานของประเทศสิงคโปร์
3. การแบ่งชัน คุณภาพ ทางภาครัฐและผู้ผลิตบางรายมีความต้องการให้มกี ารแบ่งรุ่นในเกรดสีทนสภาวะ
อากาศ มอก.2321-2459 แต่กย็ งั เป็ นทีถ กเถียงในทีป ระชุม ทาง สมอ.จึงได้ออกหนังสือมาถึงสมาคมเกียวกับหัวข้อนี
คุณเพชรรัตน์ เสนอให้ทางสมาคมฯทําแบบสอบถามส่งให้กบั ผู้ผลิตว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับการ
ปรับเปลีย นมาตรฐาน มอก.นี ทีป ระชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยประธานในทีป ระชุม จะทําแบบสอบถามและส่งออกไปให้สมาชิก
คุณวิเชียร แจ้งว่า ในการร่างมาตรฐานเมือคราวทีแล้ว คุณวิเชียรได้ขอเป็ นผู้สงั เกตุการณ์ และเสนอความ
คิดเห็นไปว่า มอก.เป็ นมาตรฐานแห่งชาติควรมีวาระเดียว ทางผูบ้ ริโภคก็ยอมรับแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีการแบ่งชัน มาตรฐานอีก
คุณสายัณต์ แจ้งว่า ปจั จุบนั สีมที งั  แบบไฮท์เกรดและโลว์เกรด มองว่า สมอ.ควรวางมาตรฐานตรงกลาง ไม่ใช่
การปรับปรุงคุณภาพสีเพือเอือ บริษทั ใดบริษทั หนึง ถ้าจะวางมาตรฐานแบบนัน ต้องล้อไปกับทางรัฐบาลซึง ทางรัฐบาลยังไม่ได้มกี าร
ร้องขอ และการแบ่งเกรดชัน คุณภาพน่าจะเป็ นข้อตกลงระหว่างผูซ้ อื กับผูผ้ ลิต ไม่ควรนํามาแบ่งชัน โดยใช้ มอก.เป็ นตัวกําหนด
คุณเพชรรัตน์ แจ้งว่า ให้ทางสมาคมแจ้งกลับทางสมอ.ไปว่า หลักเกณฑ์ทเี สนอปรับมานัน ไม่เป็ นไปตามหลัก
สากล ไม่ตอบโจทย์เรืองข้อกังวลของผูบ้ ริโภค ในการทีม ี มอก.หลายเกรด อีกอย่างเรือง LOW VOC ก็ไม่มเี หตุผลประกอบด้าน
สิง แวดล้อม
คุณเอกพิทย์ แจ้งว่า เรืองโลหะหนัก มีการปรับไปแล้วเมือปี พ.ศ.2514 โดยอิงจากมาตรฐานของประเทศ
สิงคโปร์ ในส่วนของ LOW VOC ทางผูใ้ ช้ต้องการให้มโี ดยไม่ได้แบ่งภายนอกหรือภายใน แต่ทางผูผ้ ลิตไม่อยากให้มกี ลัวว่าจะทับ
ซ้อนกับสลากเขียว และผูผ้ ลิตแจ้งว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร LOW VOC ค่อนข้างสูง ซึง ในทีป ระชุมคณะอนุ กรรมการเสนอให้
ใช้เกณฑ์การวัด VOC ให้องิ จากฉลากเขียวทัง หมด ทัง มอก.272-2549 และ มอก.2321-2459
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คุณศราวุฒิ แจ้งว่า มอก.272-2459 และ มอก.2321-2549 ต่างก็มหี วั ข้อเนือหาในตัวเองอยู่แล้ว ในข้อ3 จะทน
ได้กปี ี นนั  ทาง สมอ.คงไม่เข้าใจในกระบวนการของแต่ละบริษทั และในการตัดสินใจในการเลือกซือ ของทางภาครัฐและผูบ้ ริโภคนัน
ขึน อยู่กบั ว่าจะตัดสินใจเลือกซือ อย่างไร ในส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะมีการแบ่งเกรด เพือให้เกิดความสับสน
มติ ทีประชุม
-ทางสมาคมจะทําจดหมายตอบกลับทาง สมอ.ไปว่า ไม่สามารถทดสอบหรือให้คําตอบตามช่วงเวลาที สมอ.
กําหนด ด้วยเหตุผลทีว ่าข้อมูลและเหตุผลทีป รับปรุงร่างยังไม่ชดั เจน และสมาชิกยังไม่มคี วามกระจ่างในเรืองนี
-ทีป ระชุมไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลียนเกณฑ์ มอก.272-2549 และ มอก.2321-2549 และเห็นพ้องให้ออก
หนังสือสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกสมาคมแล้วรวบรวมเพือแจ้งกลับ สมอ.ในภายหลัง
3.5 หารือขอความคิ ดเห็นจากที ประชุมในการทํางานร่วมกันในการนํ าเสนอหลักเกณฑ์ร่างมาตรฐาน
ต่างๆกับทางสํานักมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ประธานในทีป ระชุม อยากขอความร่วมมือถึงบริษัทสมาชิกให้มกี ารพูดคุยและหารือร่วมกันภายในสมาคมฯ
ก่อนทีจ ะมีการนําเสนอขอเปลีย นหลักเกณฑ์ของ มอก.ต่างๆ เพือให้เป็ นข้อสรุปร่วมกันของสมาคมฯ
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
วาระที 4

ประธานกลุม่ ต่างๆ รายงานผล การติ ดตามเรือ งต่างๆ ทีได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า – รายงานการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ลาการประชุม)
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- คุณสายันต์ ประธานกลุ่มสิง แวดล้อม (แทน) ไม่มขี อ้ มูลเพิม เติม
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ
ขอไปศึกษาข้อมูลเรือง Content ทีจ ะอัพเดทบนเวปไซต์ของสมาคม และจะนํามารายงานทีป ระชุมในครัง ต่อไป
- คุณวิชยั ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – การเพิม ยอดสมาชิกสมาคม (ลาการประชุม)

มติ ทีประชุม ทีป ระชุมรับทราบ
วาระที 5

เรือ งอืนๆ
คุณพิริยะ แจ้งในทีประชุมว่ า จะขอเบิกยอดจากบัญชีออมทรัพย์ ทีมีอยู่ 7-800,000 บาท ขอเบิก ยอดออกมา
330,000 บาท เพือเอาไปเข้าฝากประจํา ธ.ทิสโก้ เดิมมียอดฝาก 1,171,006.23 บาท + 330,000 บาท = 1,501,006.23 บาท
ดอกเบีย 1.5%
ประธานในทีป ระชุมแจ้งในทีป ระชุมว่า เรืองการทําวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยว่าจ้าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนัน
ทางนายกสมาคมได้มโี ทรไปคุยรายละเอียดแล้ว ค่าใช้จ่ายเริม ต้นที 1,000,000 บาท ซึง เป็ นค่าใช้จ่ายทีส งู มาก
มติ ทีประชุม ทีป ระชุมอนุมตั ใิ ห้เบิกยอด 330,000 บาท จากบัญชีออมทรัพย์ของสมาคม เพือเข้าฝากประจํา ธ.ทิสโก้ และ
ไม่อนุมตั เิ รืองการว่าจ้างการทําวิจยั ฯ
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ปิ ดการประชุม เวลา 16.45 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางพิชญานันท์ ภานาทรัพย์ถาวร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นางสาวสุจติ รา โฆสวรรณะ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นางเพ็ญนภา โหสกุล
9 กันยายน พ.ศ.2562
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