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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผู้ผลิตสีไทย ครัง้ท่ี 3 / 2565 
วนัองัคาร ท่ี  14 มิถนุายน  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. คุณศราวุฒ ิ  รชันกูล บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์   นายกสมาคม (ประธานทีป่ระชุม) 

2. คุณสุชาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ประธานกลุ่มการคา้  

3. คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค              ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนามยั 

4. คุณวนิัย  ชยับุรานนท ์ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ 

5. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

6. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม   ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธกิาร (เขา้ร่วม Online) 

7. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบูรณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

8. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

9. คุณจกัรวาล สุขพฒัน์ บจก. นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ (ประเทศไทย)    กรรมการ (แทน) 

10. คุณพชิญานันท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์)  กรรมการ (แทน) 

ท่ีปรึกษาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอร ์เคมส ์(ประเทศไทย)  ทีป่รกึษา 

2. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 

3. คุณจารุรกัษ์ ศรวีงษ์ บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 

4. คุณสริพิร ธรีปกรณ์ บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 

5. คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา (เขา้ร่วม Online) 

6. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ ------  ทีป่รกึษา 

7. คุณสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักูร บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท์ สมาชกิสามญั 

กรรมการและท่ีปรึกษาลาประชุม 

1. คุณจตุพร   กุลลวะนิธวีฒัน์ บจก. โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร  

2. คุณวภิาดา  นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  กรรมการ 

3. คุณกมลวรรณ์  ธรรมมะ บจก. อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ีกรรมการ 

4. คุณปราณี  เรอืงเกรยีงสนิ บจก. ซนัโก ้เคมคิอลส ์  กรรมการ 

5. คุณพศิษิฐ ์   บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ  

6. คุณเพญ็นภา  โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์)  กรรมการ  

7. คุณสุเมธ  สุวภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

8. คุณสมพงษ ์  เณรรกัษา บจก. เอส.เอน็.อาร.์อมิพอรท์เอก็ซ์พอรท์   ทีป่รกึษา 

9. คุณบรรพต  ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

10.  คุณไพศาล   พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา  

11. คุณเรอืงศกัดิ ์   แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 
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12.  คุณปรชียั  กูเ้กยีรตนิันท ์ ------  ทีป่รกึษา 

13.  คุณวเิชยีร  เจดิรงัษ ี ------  ทีป่รกึษา 

เร่ิมประชุม 13.40 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  2 / 2565  เมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี  24  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2565 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        แจ้งเพื่อทราบ 

2.1 ความคืบหน้างาน FTI Expo 2022 จงัหวดัเชียงใหม่  
คุณปภชิชัรายงานการออกแบบพืน้หลงับูธของสมาคมฯ อยู่ในพืน้ที ่ B03 รปูแบบเป็นแบบเดนิทะลุ และพืน้หลงั 

2 ฝัง่ น าเสนอวตัถุประสงค์การออกงานของสมาคมฯ และแนะน าสมาชกิของสมาคมฯ โดยภายในบูธจะมป้ีายตัง้โต๊ะและใบปลวิ 
ส าหรบัใหผู้ร้่วมงานสแกน QR Code ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิของสมาคมฯ และรายชื่อสมาชกิ โดยขอค าแนะน าเรื่องเจา้หน้าที่
ประจ าบูธ 

คุณวนิัยเสนอนักศกึษาทีอ่ยู่มหาวทิยาลยัทีส่ะดวกในพืน้ทีก่ารจดังาน  
คุณเพชรรตัน์จะติดต่อขอความช่วยเหลอืจากทางสภาอุตสาหกรรมและรบัหน้าที่ประสานเรื่องการหานักศกึษา

ส าหรบัประจ าบูธ และเสนอเพิม่เตมิว่าควรมขีอช าร่วยเพื่อแจกใหผู้ร้่วมงานใหร้บัเพื่อท าความรูจ้กัสมาคมฯ มากขึน้ เช่น ถุงผา้ 
คุณปภชิชั ตรวจสอบเรื่องของช าร่วย เสนอว่าหากเป็นถุงผา้พมิพล์ายจะด าเนินการไม่ทนั โดยน าเสนอเป็นขวด

สเปรยแ์อลกอฮอล ์และมสีติก๊เกอรโ์ลโกข้องสมาคมฯ จ านวน 500 ชิน้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 2.2 รายงานผลเจรจาและความคืบหน้าเร่ือง Credit Term           (เอกสารแนบท่ี 1) 
  คุณสุชาตริายงานว่าทางสมาคมฯ ไดร้บัหนังสอืตอบกลบัจากคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ว่าการขอละเวน้
การปฏบิตัติามประกาศดงักล่าวในธุรกจิส ียงัไม่สามารถท าการละเวน้ใหไ้ด้ เนื่องจากการชี้แจงและการแสดงหลกัฐานทีแ่สดงให้
เหน็ถงึปัญหายงัไม่เพยีงพอ โดยให้ทางสมาคมฯ ปฏบิตัติามประกาศโดยไม่มเีงื่อนไขยกเวน้ ซึ่งมคีวามกงัวลว่าหลงัการประกาศ
แลว้อาจจะมปัีญหาความไม่เป็นธรรมกบัธุรกจิขนาด SME ซึง่ไดท้ าหนังสอืขอเขา้พบคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ และส่งเรื่อง
อกีทางผ่านหอการคา้ไทย เพื่อชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
  คุณเพชรรตัน์กล่าวเสริมว่าได้มีแจ้งเรื่องนี้ไปยงัสภาอุตสาหกรรม โดยจะท าการนัดหมายให้คุณสุชาติเป็น
ตวัแทนเขา้พบและชีแ้จง 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 2.3 การจดัท าแบบส ารวจรวบรวมข้อมูลเพื่อจดัท า Company Profile (เพื่อสภาหอการค้า) 
  คุณสุชาตแิจง้ว่าทางหอการคา้ไทย ไดท้ าแบบสอบถามเพื่อใหก้บับรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิ และบรษิทัทีอ่ยู่ในสมาคม
การคา้ทีเ่ป็นสมาชกิหอการคา้ไทย ส่งเรื่องขอ้มลูบรษิทัเพื่อจดัท า Company Profile ส าหรบัเป็นฐานขอ้มลูเพื่อใชป้ระชาสมัพนัธท์ัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมอบหมายใหคุ้ณสรนิทพิยส่์งลิง้แบบสอบถามใหก้บัสมาชกิ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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วาระท่ี 3       เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การขอเข้าพบท่านเลขา สมอ. เพื่อส่งผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
 คุณสุชาต ิแสดงความยนิดกีบัคุณเพชรรตัน์ ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นประธานสายงานมาตรฐาน สภาอุตสาหกรรม ท าให้

สมาคมฯ มคีวามใกลช้ดิกบัสภาอุตสาหกรรมมากขึน้ 
 โดยเรื่อง มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ในธุรกิจสถีือว่ามจี านวนมาก ไดม้กีารแต่งตัง้บรษิัทผู้ผลติสขีนาด

ใหญ่ประชุมร่วมร่างมาตรฐาน แต่ทางสมาคมฯ ไม่ค่อยไดร้บัการติดต่อใหเ้ขา้ร่วมร่างมาตรฐาน โดยทีผ่่านมาทางสมาคมฯ ได้รบั
การตดิต่อใหเ้ขา้ร่วมแต่เมื่อมกีารปรบัโครงสรา้งภายใน สมอ. สมาคมฯ กไ็ม่ไดอ้ยู่ในรายชื่อกรรมการร่วมร่างมาตรฐาน ดงันัน้จงึขอ
เสนอแนะใหม้ตีวัแทนจากสมาคมฯ เขา้ร่วมเป็นกรรมการร่าง เพื่อมาประชาสมัพนัธ์ใหก้บัสมาชกิในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัไดท้นั
ระยะเวลาการประกาศ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3.2   การยกเลิกเร่ืองกฎหมายซ า้ซ้อน Regulatory Guillotine (RG) 
    คุณสุชาต ิแจง้ในทีป่ระชุมวา่หากบรษิทัใดประสบปัญหาการปฏบิตัติามขอ้กฏหมายทีม่คีวามซ ้าซอ้น สามารถ
แจง้ผ่านมาทางหอการคา้ไทย เพื่อส่งเรื่องต่อไปยงัภาครฐั    

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

วาระท่ี 4       เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   รบัรองสมาชิกใหม ่
    คุณปภชิชัรายงานว่าในเดอืนทีผ่่านมายงัไมม่สีมาชกิใหม่สมคัรเขา้มา ปัจจบุนัมจี านวนสมาชกิ 105 บรษิทั 

โดยเป็นประเภทสมาชกิสามญั จ านวน 47 บรษิทั และ ประเภทวสิามญั จ านวน 58 บรษิทั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.2   รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน 
       คุณพริยิะ รายงานยอดรายรบั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 จ านวน 179,490 บาท โดยเป็นค่าบ ารุงประจ าปี

จากสมาชกิจ านวน 70 ราย และทีผ่่านมามยีอดรายจ่ายจ านวน 179,000 บาท โดยเป็นค่าประชมุใหญ่สามญั, ค่าเขม็กลดัสมาคมฯ, 
ค่าเสือ้โปโลสมาคมฯ, ค่าสอบบญัช ีและเงนิเดอืนพนักงาน 

       โดยในจ านวน 70 รายทีช่ าระเขา้มา ออกใบเสรจ็ไปแลว้ 64 ราย อกี 6 รายยงัไม่ทราบทีม่าของยอดโอนช าระ 
โดยในช่วงปีทีแ่ลว้ และปีนี้ไดม้กีารลดค่าบ ารุงสมาคมฯ ลง 50% ยงัไม่เป็นการขาดดุลงบประมาณ 

       มสีมาชกิจ านวน 7 รายทีค่า้งช าระค่าบ ารุงตัง้แต่ปี 2562 โดยจะมกีารรายงานรายชื่อใหท้ีป่ระชุมทราบในการ
ประชุมครัง้หน้า 

    คุณสุชาตใิหค้วามเหน็ว่าสมาคมฯ ค่อนขา้งหา่งจากสมาชกิ ท าอย่างไรใหด้งึดดูสมาชกิ 
    คุณพริยิะคดิว่าควรมกีารจดักจิกรรมร่วมกนั และบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิไดป้ระโยชน์จากการร่วมกจิกรรม 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 

 4.3  หารือหวัข้อ Ease Doing Business 
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    คุณสุชาติเสนอเรื่อง Ease Doing Business เพื่อให้เอื้อต่อการท าธุรกิจด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมใน

อุตสาหกรรมการผลติสี เพื่อลดการเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายซ ้าซ้อนในการตรวจสอบทีเ่ป็นเรื่องเกี่ยวกบัการขอมาตรฐานของสนิค้า 

ไดแ้ก่ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และ มาตรฐานฉลากเขยีว 

         คุณเพชรรตัน์ เสริมเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ทางส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เคยส่ง

ตวัแทนมาสอบถามหรอืร่วมประชุมกบัสมาคมฯ หากมปัีญหาทีต่อ้งการหารอื โดยอาจใหม้เีบีย้ประชุมใหก้บัทางเจา้หน้าที่ 

     คุณวนิัย เสรมิว่าการแกไ้ขอาจจะล าบากตอ้งมหีลายองคก์รช่วยกนัพจิารณา 

     คุณสุชาต ิใหค้วามเหน็ว่าเป็นการส่งเสรมิกนัทัง้ 2 ฝ่ายทัง้ภาคเอกชน ทีล่ดภาระค่าใชจ้่าย และภาครฐับาลที่

ง่ายต่อการจดัซื้อจดัจา้ง โดยขอใหจ้ดัตัง้คณะท างานเพื่อเสนอและนโยบายในการผลกัดนัเรื่องดงักล่าว โดยเสนอเป็นทางนายก, 

เลขาธกิาร, ตวัแทนจากทาง TOA, Beger และ Nippon และหากท่านใดทีต่้องการใหส้มาคมฯ ช่วยผลกัดนักส็ามารถแจง้มาใหช้่วย

ด าเนินการได ้  
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        4.4   หารือหวัขอ้การส่งตวัอยา่งการทดสอบมาตรฐาน มอก. ของทุกผลิตภณัฑใ์ห้ทาง สมอ.       
      คุณสุชาติแจ้งว่าเรื่องการส่งตัวอย่างเข้าตรวจทดสอบในทุกหวัข้อที่ได้รบัมาตรฐาน มอก. นี้จะท าให้เกิด
ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากการทีต่้องตวัอย่างเขา้ทดสอบทุกตวัทีไ่ดร้บัมาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องทีต่้องการผลกัดนัตามหวัขอ้ Ease Doing 
Business ทีไ่ดม้กีล่าวไปในวาระที ่4.3  
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  4.5  การแต่งตัง้คณะกรรมการและท่ีปรึกษาวาระ กรกฎาคม 2565 – มิถนุายน 2567 

    คุณสุชาติแจ้งว่าการเลอืกตัง้กรรมการวาระปี 2565 – 2567 ที่ได้เลอืกไปเมื่อการประชุมสามญัประจ าปี มี

บรษิัททีไ่ดร้บัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการจ านวน 14 บรษิทั ซึ่งเป็นตวัแทนในการเลอืกนายกสมาคมฯ ในวาระใหม่นี้ จากนัน้

นายกสมาคมฯ จะท าการเลอืกคณะท างานและทีป่รกึษา 
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4.6  โครงสร้างกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ            
   คุณสุชาติเสนอคุณศราวุฒิ รับหน้าที่นายกสมาคมฯ วาระ 2565 – 2567 ต่อ โดยเสนอคุณปภิชัช เป็น

เลขาธกิารสมาคมฯ และคุณพริยิะ เป็นเหรญัญกิ โดยเสนอให้คุณปภชิชัเลอืกต าแหน่งผูช้่วยเลขาธกิารสมาคมฯ และต าแหน่งนาย
ทะเบยีนทีย่งัเป็นต าแหน่งว่างอยู่ ในส่วนของทีป่รกึษา หลงัจากมกีารหารอืกนัไดแ้ลว้ ควรท าหนังสอืขอเชญิเป็นทีป่รกึษาอย่างเป็น
ทางการ 
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วาระท่ี 5       ประธานกลุ่มรายงานอพัเดทข้อมูล 
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     - คุณสุชาตปิระธานกลุ่มการคา้ ประชาสมัพนัธเ์รื่องสมาชกิสมาคมฯ ถอืว่าเป็นสมาชกิหอการคา้โดยอตัโนมตั ิ
หากมกีารขอความร่วมมอื เช่น เรื่องการท าแบบสอบถาม หรอืหากมีเหน็ว่ามอีุปสรรคในการด าเนินธุรกจิ กส็ามารถแจง้ปัญหามา
ทางสมาคมฯ ไดเ้พื่อขอความช่วยเหลอืจากทางหอการคา้ รวมถงึเรื่องการผลกัดนัสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
     - คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ประชาสมัพนัธ์
หวัขอ้ “6 Days 6 Codes” ทีม่กีารส่งประชาสมัพนัธ์ทางไลน์กลุ่ม 
       ประชาสมัพนัธก์ารเขา้เป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรม และสทิธปิระโยชน์การเป็นสมาชกิ 
     - คุณสายนัต ์ตวัแทนประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม แจง้ว่ามเีรื่อง Zero Emission และเรื่อง Carbon Credit ทีบ่าง
โรงงานมกีารเขา้ร่วมโครงการ 
       คุณเพชรรตัน์แนะน าคุณสายันต์เข้าร่วมเป็นคณะท างาน PRTR โดยแจ้งว่าต่อไปจะมีการจริงจังเรื่อง 
Carbon Credit มากขึน้ 

 
วาระท่ี 6       เร่ืองอ่ืน 

 6.1  ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 

      การประชุมครัง้ต่อไปก าหนดเป็นวนัองัคารที ่12 กรกฎาคม 2565 และจะเป็นการประชุมประจ าเดอืนในทุกๆ 
วนัองัคารที ่2 ของเดอืน 

ปิดการประชุม เวลา 16.10  น.                  
 
 
 
                     

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักูร 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
หน้า 6 จาก 6 

312 SOI PHAHONYOTHIN 32, PHAHONYOTHIN ROAD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND 
TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: https://www.tpma43.org 

     เอกสารแนบที ่1 
 


