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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตสีไทย ครัง้ ที่ 3 / 2565
วันอังคาร ที่ 14 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
4. คุณวินัย
ชัยบุรานนท์
5. คุณสายัณห์
แม่นดี
6. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
7. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
8. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
9. คุณจักรวาล
สุขพัฒน์
10. คุณพิชญานันท์
ภานาทรัพย์ถาวร
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
2. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
3. คุณจารุรกั ษ์
ศรีวงษ์
4. คุณสิรพิ ร
ธีรปกรณ์
5. คุณอานวย
อุษณกรกุล
6. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
7. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณจตุพร
กุลลวะนิธวี ฒ
ั น์
2. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
3. คุณกมลวรรณ์
ธรรมมะ
4. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
5. คุณพิศษิ ฐ์
บุญจรรยา
6. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
7. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
8. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
9. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
10. คุณไพศาล
พุทธสันติธรรม
11. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว

บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์ นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภัยและชีวอนามัย
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธิการ (เข้าร่วม Online)
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) กรรมการ (แทน)
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ (แทน)
บจก. คัลเลอร์ เคมส์ (ประเทศไทย)
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โกเวนเจอร์
-----บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา (แทน)
ทีป่ รึกษา (แทน)
ทีป่ รึกษา (แทน)
ทีป่ รึกษา (เข้าร่วม Online)
ทีป่ รึกษา
สมาชิกสามัญ

บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี กรรมการ
บจก. ซันโก้ เคมิคอลส์
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. เคมโค้ท
ทีป่ รึกษา
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
ทีป่ รึกษา
บจก. ยูรโี คท-ไทย
ทีป่ รึกษา
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
ทีป่ รึกษา
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12. คุณปรีชยั
13. คุณวิเชียร

กูเ้ กียรตินันท์
เจิดรังษี

-----------

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา

เริ่มประชุม 13.40 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 2 / 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

แจ้งเพื่อทราบ

2.1 ความคืบหน้ างาน FTI Expo 2022 จังหวัดเชียงใหม่
คุณปภิชชั รายงานการออกแบบพืน้ หลังบูธของสมาคมฯ อยู่ในพืน้ ที่ B03 รูปแบบเป็ นแบบเดินทะลุ และพืน้ หลัง
2 ฝั ง่ นาเสนอวัตถุประสงค์การออกงานของสมาคมฯ และแนะนาสมาชิกของสมาคมฯ โดยภายในบูธจะมีป้ายตัง้ โต๊ะ และใบปลิว
สาหรับให้ผรู้ ่วมงานสแกน QR Code สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติมของสมาคมฯ และรายชื่อสมาชิก โดยขอคาแนะนาเรื่องเจ้าหน้าที่
ประจาบูธ
คุณวินัยเสนอนักศึกษาทีอ่ ยู่มหาวิทยาลัยทีส่ ะดวกในพืน้ ทีก่ ารจัดงาน
คุณเพชรรัตน์จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางสภาอุตสาหกรรมและรับหน้าที่ประสานเรื่องการหานักศึกษา
สาหรับประจาบูธ และเสนอเพิม่ เติมว่าควรมีขอชาร่วยเพื่อแจกให้ผรู้ ่วมงานให้รบั เพื่อทาความรูจ้ กั สมาคมฯ มากขึน้ เช่น ถุงผ้า
คุณปภิชชั ตรวจสอบเรื่องของชาร่วย เสนอว่าหากเป็ นถุงผ้าพิมพ์ลายจะดาเนินการไม่ทนั โดยนาเสนอเป็ นขวด
สเปรย์แอลกอฮอล์ และมีสติก๊ เกอร์โลโก้ของสมาคมฯ จานวน 500 ชิน้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 รายงานผลเจรจาและความคืบหน้ าเรื่อง Credit Term
(เอกสารแนบที่ 1)
คุณสุชาติรายงานว่าทางสมาคมฯ ได้รบั หนังสือตอบกลับจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าการขอละเว้น
การปฏิบตั ติ ามประกาศดังกล่าวในธุรกิจสี ยังไม่สามารถทาการละเว้นให้ได้ เนื่องจากการชี้แจงและการแสดงหลักฐานทีแ่ สดงให้
เห็นถึงปั ญหายังไม่เพียงพอ โดยให้ทางสมาคมฯ ปฏิบตั ติ ามประกาศโดยไม่มเี งื่อนไขยกเว้น ซึ่งมีความกังวลว่าหลังการประกาศ
แล้วอาจจะมีปัญหาความไม่เป็ นธรรมกับธุรกิจขนาด SME ซึง่ ได้ทาหนังสือขอเข้าพบคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า และส่งเรื่อง
อีกทางผ่านหอการค้าไทย เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติม
คุณ เพชรรัต น์ กล่าวเสริมว่าได้มีแ จ้งเรื่องนี้ไปยังสภาอุตสาหกรรม โดยจะท าการนั ดหมายให้คุณ สุช าติเป็ น
ตัวแทนเข้าพบและชีแ้ จง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.3 การจัดทาแบบสารวจรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา Company Profile (เพื่อสภาหอการค้า)
คุณสุชาติแจ้งว่าทางหอการค้าไทย ได้ทาแบบสอบถามเพื่อให้กบั บริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิก และบริษทั ทีอ่ ยู่ในสมาคม
การค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกหอการค้าไทย ส่งเรื่องข้อมูลบริษทั เพื่อจัดทา Company Profile สาหรับเป็ นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทงั ้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้คุณสรินทิพย์ส่งลิง้ แบบสอบถามให้กบั สมาชิก
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่ อง

3.1 การขอเข้าพบท่านเลขา สมอ. เพื่อส่งผู้แทนร่วมเป็ นอนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
คุณสุชาติ แสดงความยินดีกบั คุณเพชรรัตน์ ทีไ่ ด้รบั เลือกเป็ นประธานสายงานมาตรฐาน สภาอุตสาหกรรม ทาให้
สมาคมฯ มีความใกล้ชดิ กับสภาอุตสาหกรรมมากขึน้
โดยเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในธุรกิจสีถือว่ามีจานวนมาก ได้มกี ารแต่งตัง้ บริษัทผู้ผลิตสีขนาด
ใหญ่ประชุมร่วมร่างมาตรฐาน แต่ทางสมาคมฯ ไม่ค่อยได้รบั การติดต่อให้เข้าร่วมร่างมาตรฐาน โดยทีผ่ ่านมาทางสมาคมฯ ได้รบั
การติดต่อให้เข้าร่วมแต่เมื่อมีการปรับโครงสร้างภายใน สมอ. สมาคมฯ ก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อกรรมการร่วมร่างมาตรฐาน ดังนัน้ จึงขอ
เสนอแนะให้มตี วั แทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมเป็ นกรรมการร่าง เพื่อมาประชาสัมพันธ์ให้กบั สมาชิกในการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับได้ทนั
ระยะเวลาการประกาศ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 การยกเลิ กเรื่องกฎหมายซา้ ซ้อน Regulatory Guillotine (RG)
คุณสุชาติ แจ้งในทีป่ ระชุมว่าหากบริษทั ใดประสบปัญหาการปฏิบตั ติ ามข้อกฏหมายทีม่ คี วามซ้าซ้อน สามารถ
แจ้งผ่านมาทางหอการค้าไทย เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังภาครัฐ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิ จารณา

4.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณปภิชชั รายงานว่าในเดือนทีผ่ ่านมายังไม่มสี มาชิกใหม่สมัครเข้ามา ปัจจุบนั มีจานวนสมาชิก 105 บริษทั
โดยเป็ นประเภทสมาชิกสามัญ จานวน 47 บริษทั และ ประเภทวิสามัญ จานวน 58 บริษทั
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
คุณพิรยิ ะ รายงานยอดรายรับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จานวน 179,490 บาท โดยเป็ นค่าบารุงประจาปี
จากสมาชิกจานวน 70 ราย และทีผ่ ่านมามียอดรายจ่ายจานวน 179,000 บาท โดยเป็ นค่าประชุมใหญ่สามัญ, ค่าเข็มกลัดสมาคมฯ,
ค่าเสือ้ โปโลสมาคมฯ, ค่าสอบบัญชี และเงินเดือนพนักงาน
โดยในจานวน 70 รายทีช่ าระเข้ามา ออกใบเสร็จไปแล้ว 64 ราย อีก 6 รายยังไม่ทราบทีม่ าของยอดโอนชาระ
โดยในช่วงปี ทแ่ี ล้ว และปี น้ไี ด้มกี ารลดค่าบารุงสมาคมฯ ลง 50% ยังไม่เป็ นการขาดดุลงบประมาณ
มีสมาชิกจานวน 7 รายทีค่ า้ งชาระค่าบารุงตัง้ แต่ปี 2562 โดยจะมีการรายงานรายชื่อให้ทป่ี ระชุมทราบในการ
ประชุมครัง้ หน้า
คุณสุชาติให้ความเห็นว่าสมาคมฯ ค่อนข้างห่างจากสมาชิก ทาอย่างไรให้ดงึ ดูดสมาชิก
คุณพิรยิ ะคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกได้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรม
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ

4.3 หารือหัวข้อ Ease Doing Business
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คุ ณ สุ ช าติเสนอเรื่อ ง Ease Doing Business เพื่อ ให้ เอื้อ ต่ อ การท าธุ ร กิจ ด้า นคุ ณ ภาพและสิ่ง แวดล้ อ มใน
อุตสาหกรรมการผลิตสี เพื่อลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายซ้าซ้อนในการตรวจสอบทีเ่ ป็ นเรื่องเกี่ยวกับการขอมาตรฐานของสินค้า
ได้แก่ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และ มาตรฐานฉลากเขียว
คุณเพชรรัตน์ เสริมเพิ่มเติมว่าก่อนหน้ านี้ทางสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เคยส่ง
ตัวแทนมาสอบถามหรือร่วมประชุมกับสมาคมฯ หากมีปัญหาทีต่ อ้ งการหารือ โดยอาจให้มเี บีย้ ประชุมให้กบั ทางเจ้าหน้าที่
คุณวินัย เสริมว่าการแก้ไขอาจจะลาบากต้องมีหลายองค์กรช่วยกันพิจารณา
คุณสุชาติ ให้ความเห็นว่าเป็ นการส่งเสริมกันทัง้ 2 ฝ่ ายทัง้ ภาคเอกชน ทีล่ ดภาระค่าใช้จ่าย และภาครัฐบาลที่
ง่ายต่อการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอให้จดั ตัง้ คณะทางานเพื่อเสนอและนโยบายในการผลักดันเรื่องดังกล่าว โดยเสนอเป็ นทางนายก,
เลขาธิการ, ตัวแทนจากทาง TOA, Beger และ Nippon และหากท่านใดทีต่ ้องการให้สมาคมฯ ช่วยผลักดันก็สามารถแจ้งมาให้ช่วย
ดาเนินการได้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 หารือหัวข้อการส่งตัวอย่างการทดสอบมาตรฐาน มอก. ของทุกผลิ ตภัณฑ์ให้ทาง สมอ.
คุณ สุชาติแจ้งว่า เรื่องการส่งตัวอย่างเข้าตรวจทดสอบในทุกหัวข้อที่ได้รบั มาตรฐาน มอก. นี้จะทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ จากการทีต่ ้องตัวอย่างเข้าทดสอบทุกตัว ทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ซึ่งเป็ นเรื่องทีต่ ้องการผลักดันตามหัวข้อ Ease Doing
Business ทีไ่ ด้มกี ล่าวไปในวาระที่ 4.3
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.5 การแต่งตัง้ คณะกรรมการและที่ปรึกษาวาระ กรกฎาคม 2565 – มิ ถนุ ายน 2567
คุณ สุชาติแจ้งว่าการเลือกตัง้ กรรมการวาระปี 2565 – 2567 ที่ได้เลือกไปเมื่อการประชุมสามัญ ประจาปี มี
บริษัททีไ่ ด้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่ งกรรมการจานวน 14 บริษทั ซึ่งเป็ นตัวแทนในการเลือกนายกสมาคมฯ ในวาระใหม่น้ี จากนัน้
นายกสมาคมฯ จะทาการเลือกคณะทางานและทีป่ รึกษา
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.6 โครงสร้างกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ
คุ ณ สุ ช าติ เสนอคุ ณ ศราวุ ฒิ รับ หน้ าที่ น ายกสมาคมฯ วาระ 2565 – 2567 ต่ อ โดยเสนอคุ ณ ปภิ ช ัช เป็ น
เลขาธิการสมาคมฯ และคุณพิรยิ ะ เป็ นเหรัญญิก โดยเสนอให้คุณปภิชชั เลือกตาแหน่ งผูช้ ่วยเลขาธิการสมาคมฯ และตาแหน่ งนาย
ทะเบียนทีย่ งั เป็ นตาแหน่งว่างอยู่ ในส่วนของทีป่ รึกษา หลังจากมีการหารือกันได้แล้ว ควรทาหนังสือขอเชิญเป็ นทีป่ รึกษาอย่างเป็ น
ทางการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 5
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- คุณสุชาติประธานกลุ่มการค้า ประชาสัมพันธ์เรื่องสมาชิกสมาคมฯ ถือว่าเป็ นสมาชิกหอการค้าโดยอัตโนมัติ
หากมีการขอความร่วมมือ เช่น เรื่องการทาแบบสอบถาม หรือหากมีเห็นว่ามีอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ ก็สามารถแจ้งปั ญหามา
ทางสมาคมฯ ได้เพื่อขอความช่วยเหลือจากทางหอการค้า รวมถึงเรื่องการผลักดันสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ “6 Days 6 Codes” ทีม่ กี ารส่งประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์การเข้าเป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม และสิทธิประโยชน์การเป็ นสมาชิก
- คุณสายันต์ ตัวแทนประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม แจ้งว่ามีเรื่อง Zero Emission และเรื่อง Carbon Credit ทีบ่ าง
โรงงานมีการเข้าร่วมโครงการ
คุ ณ เพชรรัต น์ แ นะน าคุ ณ สายัน ต์เข้า ร่ว มเป็ น คณะท างาน PRTR โดยแจ้งว่ า ต่ อไปจะมีก ารจริงจัง เรื่อ ง
Carbon Credit มากขึน้
วาระที่ 6

เรื่องอื่น
6.1 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป

การประชุมครัง้ ต่อไปกาหนดเป็ นวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 และจะเป็ นการประชุมประจาเดือนในทุกๆ
วันอังคารที่ 2 ของเดือน
ปิ ดการประชุม เวลา 16.10 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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เอกสารแนบที่ 1
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