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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผู้ผลิตสีไทย ครัง้ท่ี 7 / 2565 
วนัองัคาร ท่ี  11 ตุลาคม  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. คุณอสัช ิ งามล ายอง บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ (แทน) 

4. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

5. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

6. คุณวรารตัน์ เสถยีร บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

ท่ีปรึกษาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณถาวร  ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

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

3. คุณประสทิธิ ์  ภูมสิถติยพ์งษ ์ ------  ทีป่รกึษา 

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

กรรมการและท่ีปรึกษาลาประชุม 

1. คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค             ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนาม ั
2. คุณปภชิชั  ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม   ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธกิาร 

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

4. คุณวชัระ  ศริฤิทธิช์ยั บจก. นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ (ประเทศไทย)    รองเลขาธกิาร 

5. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบูรณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

6. คุณวภิาดา  นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  นายทะเบยีน 

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

8. คุณนพดล  เตม็กมลรตัน์ บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ  

9. คุณจตุพร  กุลลวะนิธวีฒัน์ บจก. โจตนัไทย  กรรมการ 

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

11.  คุณสุเมธ  สุวภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

12.  คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

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

14.  คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

15.  คุณไพศาล  พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา  

16.  คุณเรอืงศกัดิ ์ แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

17.  คุณปรชียั  กูเ้กยีรตนิันท ์ บจก. อุทศิเอน็เตอรไ์พรส ์  ทีป่รกึษา 
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เร่ิมประชุม 13.50 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  6 / 2565  เมื่อวนัองัคาร ท่ี  13  กนัยายน  พ.ศ. 2565  

มติท่ีประชุม เน่ืองจากไม่ครบองคป์ระชุม แต่ไม่มสีาระส าคญัทีต่อ้งลงมต ิทีป่ระชุมจงึรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        แจ้งเพื่อทราบ 

2.1 รายงานความคืบหน้าการแก้ไข ข้อบงัคบัสมาคมผู้ผลิตสีไทย 
คุณสรนิทพิยร์ายงานว่าขอ้บงัคบัสมาคมฯ ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่5 ไดม้กีารด าเนินเรื่องเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
คุณสุชาตแินะน าว่าตอ้งจดัท าและส่งเป็นรปูเล่มใหก้บัสมาชกิทีช่ าระค่าบ ารุงสมาคมฯ แลว้ทุกบรษิทั  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบและใหด้ าเนินการจดัส่ง 

 2.2 การเข้าร่วมงานพิธีเซน็ต์สญัญา MOU และร่วมเปิดงาน G-Fair Bangkok         (เอกสารแนบท่ี 1) 
คุณศราวุฒ ิรายงานว่าไดร้บัเชญิไปร่วมพธิลีงนามบนัทกึความเขา้ใจระหว่างกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์กบั Gyeonggido Business & Science Accelerator (GBSA) จงัหวดัคยองกี สาธารณรฐัเกาหลแีละร่วมการพธิี
เปิดงานนิทรรศการจดัแสดงสนิคา้ G-Fair Korea with Korea Sourcing Fair in Bangkok เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2565 ณ โรงแรม
เซน็ทารา แกรนดแ์อท เซน็ทรลัเวลิด ์ 

โดยมนีายจุรนิทร์  ลกัษณวศิษิฏ์ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสกัขพียานในพธิี
ลงนามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กบับรษิัท Gyeonggi Business 
and Science Accelerator (GBSA ) ซึง่เป็นหน่วยงานส่งเสรมิดา้นเศรษฐกจิการคา้ภายใตร้ฐับาลในเมอืงคยองก ีสาธารณรฐัเกาหลี 
การจดัท า Mini-FTA ถือเป็นนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ สรา้งความสมัพนัธ์ในอีกรูปแบบทางการค้า การลงทุน นอกเหนือจาก
รูปแบบ FTA ปัจจุบนันี้ไทยม ีFTA  14 ฉบบั กบั 18 ประเทศ  และ Mini-FTA เป็นนโยบายส่งเสรมิความร่วมมอืทางการค้า ลด
อุปสรรคและหาลู่ทางใหม่ในความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างผูล้งนามทัง้ 2 ฝ่าย โดยปัจจุบนักระทรวงพาณิชย ์ม ีMini-FTA กบั
เมอืงและรฐัส าคญัในโลก 5 ฉบบั เริม่ที ่ไห่หนานของจนี รฐัเตลงัคานาของอนิเดยี เมอืงโคฟุของญี่ปุ่ น กานซู่ของจนี และปซูานของ
เกาหล ี ฉบบันี้ทีท่ ากบั GBSA จะเป็นฉบบัที ่6  และกระทรวงพาณิชยย์งัมเีป้าหมายอกีหลายรฐัและหลายมณฑลทัว่โลกต่อไป 

ในงานจดัแสดงสนิคา้มสีปีระหยดัพลงังานจดัแสดง ทางงานจงึเชญิสมาคมผูผ้ลติสเีขา้ร่วมงาน นอกจากนี้ยงัมี
สมาคมเครื่องจกัรกลไทย, สมาคมการคา้ของเล่นและผลติภณัฑเ์ดก็ไทย, สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย, สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสตกิไทย, สมาคมการคา้เครื่องใชใ้นครวัเรอืนไทย, สมาคมเครื่องท าความเยน็ไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขา้
ร่วมเปิดงาน 

คุณสุชาติออกความเห็นว่าการเซ็นต์ FTA อาจจะท าให้ประเทศไทยเสยีเปรยีบ เนื่องจากประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายเรื่องการ Repaint อาคารทีต่อ้งมกีารก าหนดเรื่องการทาสใีหม่ตามจ านวนปีทีก่ฎหมายก าหนด 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ   

วาระท่ี 3       เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ความคบืหน้าจาก สมอ. เร่ืองประกาศ มอก. 272 และ มอก. 2321          
 คุณสรนิทพิยร์ายงานความคบืหน้าว่าจะมกีารนัดประชุมทางออนไลน์กบัทาง สมอ. เพื่อหารอืเรื่องประกาศ มอก. 

272 และ มอก. 2321 ทีห่ลายบรษิทัยงัไม่ไดร้บัการทดสอบจากทาง วว. เพื่อขอค าตอบทีช่ดัเจน และหากเลื่อนประกาศออกไปจะ
ไดห้รอืไม่ โดยไดน้ัดเบือ้งตน้กบัทาง สมอ. เป็นวนัที ่19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทางออนไลน์ 
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 คุณสุชาต ิเสรมิว่าขอเพิม่เตมิการหารอืเรื่องการใหส้มาคมฯ ส่ง Observer เขา้ร่วมโดยไม่ออกความคดิเหน็ เพื่อ
แจง้เรื่องใหก้บัทางสมาคมฯ โดยตรง เนื่องจากตวัแทนอนุกรรมการทีบ่างบรษิทัเขา้ร่วมประชุมกบัทาง สมอ. ไม่ไดร้ายงานความ
คบืหน้ากบัทางสมาคมฯ โดยตรง     

 มอบหมายใหท้างบรษิทัทีเ่ขา้ประชุมวนันี้ ไดแ้ก่ นายกและเลขาสมาคมฯ, ทโีอเอ, อัค๊โซ่โนเบล เป็นตวัแทนเขา้
ร่วมฟังการประชุม 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3.2 ความคืบหน้าการจดัท า Newsletter 2022               (เอกสารแนบท่ี 2) 
  คุณศราวุฒริายงานแทนคุณปภชิชั ถงึความคบืหน้าการจดัท า Newsletter 2022 ทีไ่ดน้ าเสนอรปูแบบและเน้ือหา

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีผ่่านมาของสมาคมฯ และเรื่องการตระหนักถงึเรื่องสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรมสทีาอาคาร 
  คุณสุชาตเิสรมิเพิม่เตมิว่าควรมกีารวางแนวทางใหส้มาคมฯ ถงึเรื่องกฎหมายสิง่แวดล้อมทีเ่กี่ยวกบัสใีหส้มาชกิ

ทราบ โดยเฉพาะ SME นอกจากนี้ยงัมกีฎหมายเรื่องดนิที่ยงัมหีลายบรษิัทได้รบัขอ้มูลไม่มาก และการปฏิรูปกฎหมายต่างๆ ที่
หลายบรษิทัตอ้งการปฏบิตัติามแต่ยงัมอีุปสรรคอยู่  

  คุณศราวุฒ ิเสรมิว่ายงัมเีรื่องฉลากคารบ์อนทีจ่ะเริม่เขา้มามส่ีวนท าใหธุ้รกจิต้องร่วมมอืกนั และเป็นการส่งเสรมิ
ในดา้นการตลาดในยุคสมยัใหม่ดว้ย 

  คุณสุชาตแิจง้ว่าหากมกีารผลกัดนัเรื่องฉลากคารบ์อนไดถ้อืว่าเป็นผลด ีแต่ยงัมคี่าใชจ้่ายสงู 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 3.3 ความคบืหน้าการเข้าร่วม Asia Pacific Coating ท่ีไบเทคบางนา วนัท่ี 6-8 กนัยายน 2566 
  คุณสรนิทพิยแ์จง้ว่าทางคุณปภชิชัไดร้บัการตดิต่อจากผูจ้ดังาน DMG Event ในการขอนัดประชมุกบัทางสมาคม 
ทีน่ัดคุยรายรายละเอยีดวนัศุกรท์ี ่28 ตุลาคม 2565 และจะมาแจง้ความคบืหน้าหลงัประชมุในการประชุมครัง้หน้า 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

วาระท่ี 4       เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   รบัรองสมาชิกใหม ่
    คุณสรนิทพิยร์ายงานจ านวนสมาชกิ รวมทัง้หมด 100 บรษิทั เป็นสมาชกิสามญั 44 บรษิทั และสมาชกิ

วสิามญั 56 บรษิทั ในเดอืนทีผ่่านมายงัไมม่สีมาชกิเขา้ใหมแ่ละลาออก 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.2   รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                                                            (เอกสารแนบท่ี 3) 
        คุณพริยิะ รายงานยอดรายรบั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 มยีอดเงนิสมาคมฯ รวม 2,008,079.73 บาท 

     ในส่วนสมาชกิค้างช าระ เหลือจ านวน 8 บรษิัท ในจ านวนนี้มีบรษิัทที่ช าระค่าบ ารุงมาแล้ว แต่ยงัไม่ได้รบั
หลกัฐานการโอนเงนิ และอกีจ านวน 5 บรษิทัทีค่า้งช าระค่าบ ารุง 4 ปี ไดแ้ก่ (เมอรค์, ออฟตเิคม, เวลโค๊ท, แม๊กโซ่, วซิซ์เคม) จะมี
การขอมตทิีป่ระชุมยกเลกิสมาชกิทีค่า้งช าระในการประชุมครัง้หน้า 
     คุณอสัช ิแจง้ว่าจะช่วยตดิต่อทาง เมอรค์ และวซิซ์เคม โดยใหต้ดิต่อมาทางคุณสรนิทพิยเ์พื่อประสานงานต่อ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ   
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 4.3  น าเสนอเร่ือง สมอ. พิจารณารบัมอก. ควบ เร่ืองส่ิงแวดล้อมแทนฉลากเขียว 

    คุณสุชาต ิแจง้ว่าเรื่องจากวนัน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม จงึขอยกไปรายงานในการประชุมครัง้หน้า 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
 
วาระท่ี 5       ประธานกลุ่มรายงานอพัเดทข้อมูล  

 5.1  คณุสุชาติ - ประธานกลุ่มการค้า 
   แจง้ว่าจะมกีารประชุมคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กีลุ่มอุตสาหกรรมจ านวน 10 กลุ่มเขา้
ร่วมในวนัที ่26 ตุลาคม 2565 จะมกีารแจง้ในทีป่ระชุมว่ามาตรฐานผูผ้ลติสทีีอ่ยู่ในเกณฑ ์ISO นัน้กถ็อืเป็นการใส่ใจดา้นสิง่แวดลอ้ม
ดว้ยเช่นกนั 
  คุณสายณัห์แจง้ว่ามาตรการดา้นสิง่แวดล้อมทีร่ฐับาลไดป้ระกาศเรื่อง Carbon Zero นัน้ จะมผีลในช่วงปี 2050 
และคาดว่าในปีนี้น่าจะมหีวัขอ้เกีย่วกบัเรื่องสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นอุตสาหกรรมเพิม่มากขึน้ 

 5.2  กฎกระทรวงก าหนดเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั 2565              (เอกสารแนบท่ี 4) 
  คุณปรชียัฝากแจง้รายละเอยีดทางไลน์กลุ่มกรรมการ โดยมรีายละเอยีดหลกัไดแ้ก่ 
  - ขอ้ 39 : ส าหรบัธุรกจิส ีอาจอยู่ในบญัช ี2 ล าดบัที ่10 เฉพาะผูป้ระกอบการทีม่คีนงาน 200 คนขึน้ไป ต้องตัง้
หน่วยงานความปลอดภยัฯ ภายใน 60 วนั หลงัจากทีม่คีนงาน 200 คน 
  - ข้อ 40 : ได้ระบุหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ ที่มีคนงาน 200 คนขึ้นไป หากที่ใดที่มีคนงานไม่ถึง 200 คน 
กฏหมายฉบบันี้ไม่เกีย่วขอ้ง 
  - ข้อ 41 : ต้องมีผู้บรหิารหน่วยงานนี้ โดยผู้บรหิารหน่วยงาน ต้องผ่านหลกัสูตรผู้บรหิารหน่วยงาน ตอนนี้
หลกัสตูรนี้ยงัไม่ออก คาดว่าตอ้งตดิตามในไตรมาสที ่1 

วาระท่ี 6       เร่ืองอ่ืนๆ 

 6.1  ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 
    การประชุมครัง้ต่อไป วนัองัคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมเสร็จแล้วขอเชิญกรรมการและที่ปรกึษา
รบัประทานอาหารเยน็ร่วมกนั 

 6.2  ประชาสมัพนัธเ์ร่ืองการบริจาคร่วมกบัทางหอการค้าเพื่อช่วยเหลืออทุกภยั 
    คุณสุชาติแจ้งว่าปีนี้ทางสมาคมฯ จะมีร่วมบรจิาคช่วยเหลอือุทกภยักับทางหอการค้าไทย โดยจะมกีารแจ้ง
รายละเอยีดจากทางหอการคา้ไทยใหร้บัทราบอกีครัง้ 
    คุณศราวุฒเิสรมิว่าปีนี้หากทางสมาคมฯ สนใจร่วมกนัท าบุญกบัทางมูลนิธศิริริาช โดยขอบรจิาคในนามสมาคม
จ านวน 20,000 บาท และในนามส่วนตวั และนัดทางคณบดศีริริาชในการเขา้รบัมอบ 
    คุณสุชาตแิจง้ว่า เน่ืองจากวนัน้ีประชุมไม่ครบองคป์ระชุม อาจจะขอมตกิรรมการและทีป่รกึษาทางไลน์กลุ่ม 

ปิดการประชุม เวลา 16.15  น.       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ พเิชฐสุนทร 
 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 
 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
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QR Code ส ำหรับดำวโหลดเอกสำรแนบที ่4 

https://drive.google.com/file/d/16Vas0y-tXLB7giyLqCe7OWpzwt_Ceyhn/view?usp=sharing 
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