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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตสีไทย ครัง้ ที่ 7 / 2565
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณอัสชิ
งามลายอง
4. คุณสายัณห์
แม่นดี
5. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
6. คุณวรารัตน์
เสถียร
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
2. คุณสิรพิ ร
ธีรปกรณ์
3. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
4. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
2. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
3. คุณวินัย
ชัยบุรานนท์
4. คุณวัชระ
ศิรฤิ ทธิชั์ ย
5. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
6. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
7. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
8. คุณนพดล
เต็มกมลรัตน์
9. คุณจตุพร
กุลลวะนิธวี ฒ
ั น์
10. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
11. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
12. คุณอานวย
อุษณกรกุล
13. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
14. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
15. คุณไพศาล
พุทธสันติธรรม
16. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
17. คุณปรีชยั
กูเ้ กียรตินันท์

บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุม่ วิชาการ (แทน)
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุม่ สิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
-----บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา (แทน)
ทีป่ รึกษา
สมาชิกสามัญ

บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภัยและชีวอนามั
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธิการ
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) รองเลขาธิการ
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
นายทะเบียน
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
บจก. โจตันไทย
กรรมการ
บจก. คัลเลอร์ เคมส์ (ประเทศไทย)
ทีป่ รึกษา
บจก. เคมโค้ท
ทีป่ รึกษา
บจก. โกเวนเจอร์
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
บจก. อุทศิ เอ็นเตอร์ไพรส์
ทีป่ รึกษา
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เริ่มประชุม 13.50 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 6 / 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุม เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม แต่ไม่มสี าระสาคัญทีต่ อ้ งลงมติ ทีป่ ระชุมจึงรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

แจ้งเพื่อทราบ
2.1 รายงานความคืบหน้ าการแก้ไข ข้อบังคับสมาคมผู้ผลิ ตสีไทย
คุณสรินทิพย์รายงานว่าข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 5 ได้มกี ารดาเนินเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณสุชาติแนะนาว่าต้องจัดทาและส่งเป็ นรูปเล่มให้กบั สมาชิกทีช่ าระค่าบารุงสมาคมฯ แล้วทุกบริษทั

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและให้ดาเนินการจัดส่ง
2.2 การเข้าร่วมงานพิ ธีเซ็นต์สญ
ั ญา MOU และร่วมเปิ ดงาน G-Fair Bangkok
(เอกสารแนบที่ 1)
คุณศราวุฒิ รายงานว่าได้รบั เชิญไปร่วมพิธลี งนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์กบั Gyeonggido Business & Science Accelerator (GBSA) จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลีและร่วมการพิธี
เปิ ดงานนิทรรศการจัดแสดงสินค้า G-Fair Korea with Korea Sourcing Fair in Bangkok เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โดยมีนายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็ นสักขีพยานในพิธี
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับบริษั ท Gyeonggi Business
and Science Accelerator (GBSA ) ซึง่ เป็ นหน่วยงานส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าภายใต้รฐั บาลในเมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี
การจัดทา Mini-FTA ถือเป็ นนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ สร้างความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบทางการค้า การลงทุน นอกเหนือจาก
รูปแบบ FTA ปั จจุบนั นี้ไทยมี FTA 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ และ Mini-FTA เป็ นนโยบายส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า ลด
อุปสรรคและหาลู่ทางใหม่ในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างผูล้ งนามทัง้ 2 ฝ่ าย โดยปั จจุบนั กระทรวงพาณิชย์ มี Mini-FTA กับ
เมืองและรัฐสาคัญในโลก 5 ฉบับ เริม่ ที่ ไห่หนานของจีน รัฐเตลังคานาของอินเดีย เมืองโคฟุของญี่ป่ นุ กานซู่ของจีน และปูซานของ
เกาหลี ฉบับนี้ทท่ี ากับ GBSA จะเป็ นฉบับที่ 6 และกระทรวงพาณิชย์ยงั มีเป้ าหมายอีกหลายรัฐและหลายมณฑลทัวโลกต่
่
อไป
ในงานจัดแสดงสินค้ามีสปี ระหยัดพลังงานจัดแสดง ทางงานจึงเชิญสมาคมผูผ้ ลิตสีเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยงั มี
สมาคมเครื่องจักรกลไทย, สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย, สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลีย้ งไทย, สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย, สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย, สมาคมเครื่องทาความเย็นไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้า
ร่วมเปิ ดงาน
คุณสุชาติออกความเห็นว่าการเซ็นต์ FTA อาจจะทาให้ประเทศไทยเสียเปรียบ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเรื่องการ Repaint อาคารทีต่ อ้ งมีการกาหนดเรื่องการทาสีใหม่ตามจานวนปี ทก่ี ฎหมายกาหนด
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่ อง

3.1 ความคืบหน้ าจาก สมอ. เรื่องประกาศ มอก. 272 และ มอก. 2321
คุณสรินทิพย์รายงานความคืบหน้าว่าจะมีการนัดประชุมทางออนไลน์กบั ทาง สมอ. เพื่อหารือเรื่องประกาศ มอก.
272 และ มอก. 2321 ทีห่ ลายบริษทั ยังไม่ได้รบั การทดสอบจากทาง วว. เพื่อขอคาตอบทีช่ ดั เจน และหากเลื่อนประกาศออกไปจะ
ได้หรือไม่ โดยได้นัดเบือ้ งต้นกับทาง สมอ. เป็ นวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทางออนไลน์
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คุณสุชาติ เสริมว่าขอเพิม่ เติมการหารือเรื่องการให้สมาคมฯ ส่ง Observer เข้าร่วมโดยไม่ออกความคิดเห็น เพื่อ
แจ้งเรื่องให้กบั ทางสมาคมฯ โดยตรง เนื่องจากตัวแทนอนุ กรรมการทีบ่ างบริษทั เข้าร่วมประชุมกับทาง สมอ. ไม่ได้รายงานความ
คืบหน้ากับทางสมาคมฯ โดยตรง
มอบหมายให้ทางบริษทั ทีเ่ ข้าประชุมวันนี้ ได้แก่ นายกและเลขาสมาคมฯ, ทีโอเอ, อัคโซ่
๊ โนเบล เป็ นตัวแทนเข้า
ร่วมฟั งการประชุม
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

3.2 ความคืบหน้ าการจัดทา Newsletter 2022
(เอกสารแนบที่ 2)
คุณศราวุฒริ ายงานแทนคุณปภิชชั ถึงความคืบหน้าการจัดทา Newsletter 2022 ทีไ่ ด้นาเสนอรูปแบบและเนื้อหา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีผ่ ่านมาของสมาคมฯ และเรื่องการตระหนักถึงเรื่องสิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรมสีทาอาคาร
คุณสุชาติเสริมเพิม่ เติมว่าควรมีการวางแนวทางให้สมาคมฯ ถึงเรื่องกฎหมายสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวกับสีให้สมาชิก
ทราบ โดยเฉพาะ SME นอกจากนี้ยงั มีกฎหมายเรื่องดินที่ยงั มีหลายบริษัทได้รบั ข้อมูลไม่มาก และการปฏิรูปกฎหมายต่างๆ ที่
หลายบริษทั ต้องการปฏิบตั ติ ามแต่ยงั มีอุปสรรคอยู่
คุณศราวุฒ ิ เสริมว่ายังมีเรื่องฉลากคาร์บอนทีจ่ ะเริม่ เข้ามามีส่วนทาให้ธุรกิจต้องร่วมมือกัน และเป็ นการส่งเสริม
ในด้านการตลาดในยุคสมัยใหม่ดว้ ย
คุณสุชาติแจ้งว่าหากมีการผลักดันเรื่องฉลากคาร์บอนได้ถอื ว่าเป็ นผลดี แต่ยงั มีค่าใช้จ่ายสูง
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

3.3 ความคืบหน้ าการเข้าร่วม Asia Pacific Coating ที่ไบเทคบางนา วันที่ 6-8 กันยายน 2566
คุณสรินทิพย์แจ้งว่าทางคุณปภิชชั ได้รบั การติดต่อจากผูจ้ ดั งาน DMG Event ในการขอนัดประชุมกับทางสมาคม
ทีน่ ัดคุยรายรายละเอียดวันศุกร์ท่ี 28 ตุลาคม 2565 และจะมาแจ้งความคืบหน้าหลังประชุมในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม
วาระที่ 4

ทีป่ ระชุมรับทราบ
เรื่องเพื่อพิ จารณา

4.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์รายงานจานวนสมาชิก รวมทัง้ หมด 100 บริษทั เป็ นสมาชิกสามัญ 44 บริษทั และสมาชิก
วิสามัญ 56 บริษทั ในเดือนทีผ่ ่านมายังไม่มสี มาชิกเข้าใหม่และลาออก
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
(เอกสารแนบที่ 3)
คุณพิรยิ ะ รายงานยอดรายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มียอดเงินสมาคมฯ รวม 2,008,079.73 บาท
ในส่วนสมาชิกค้างชาระ เหลือจานวน 8 บริษัท ในจานวนนี้มีบริษัทที่ชาระค่าบารุงมาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั
หลักฐานการโอนเงิน และอีกจานวน 5 บริษทั ทีค่ า้ งชาระค่าบารุง 4 ปี ได้แก่ (เมอร์ค, ออฟติเคม, เวลโค๊ท, แม๊กโซ่, วิซซ์เคม) จะมี
การขอมติทป่ี ระชุมยกเลิกสมาชิกทีค่ า้ งชาระในการประชุมครัง้ หน้า
คุณอัสชิ แจ้งว่าจะช่วยติดต่อทาง เมอร์ค และวิซซ์เคม โดยให้ตดิ ต่อมาทางคุณสรินทิพย์เพื่อประสานงานต่อ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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4.3 นาเสนอเรื่อง สมอ. พิ จารณารับมอก. ควบ เรื่องสิ่ งแวดล้อมแทนฉลากเขียว
คุณสุชาติ แจ้งว่าเรื่องจากวันนี้ผเู้ ข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงขอยกไปรายงานในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5

ประธานกลุ่มรายงานอัพเดทข้อมูล

5.1 คุณสุชาติ - ประธานกลุ่มการค้า
แจ้งว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ กี ลุ่มอุตสาหกรรมจานวน 10 กลุ่มเข้า
ร่วมในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 จะมีการแจ้งในทีป่ ระชุมว่ามาตรฐานผูผ้ ลิตสีทอ่ี ยู่ในเกณฑ์ ISO นัน้ ก็ถอื เป็ นการใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม
ด้วยเช่นกัน
คุณสายัณห์แจ้งว่ามาตรการด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ ฐั บาลได้ประกาศเรื่อง Carbon Zero นัน้ จะมีผลในช่วงปี 2050
และคาดว่าในปี น้นี ่าจะมีหวั ข้อเกีย่ วกับเรื่องสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านอุตสาหกรรมเพิม่ มากขึน้
5.2 กฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัย 2565
(เอกสารแนบที่ 4)
คุณปรีชยั ฝากแจ้งรายละเอียดทางไลน์กลุ่มกรรมการ โดยมีรายละเอียดหลักได้แก่
- ข้อ 39 : สาหรับธุรกิจสี อาจอยู่ในบัญชี 2 ลาดับที่ 10 เฉพาะผูป้ ระกอบการทีม่ คี นงาน 200 คนขึน้ ไป ต้องตัง้
หน่วยงานความปลอดภัยฯ ภายใน 60 วัน หลังจากทีม่ คี นงาน 200 คน
- ข้อ 40 : ได้ร ะบุ ห น้ า ที่ข องหน่ ว ยงานใหม่ ที่มีค นงาน 200 คนขึ้น ไป หากที่ใดที่มีค นงานไม่ ถึง 200 คน
กฏหมายฉบับนี้ไม่เกีย่ วข้อง
- ข้อ 41 : ต้องมีผู้บ ริห ารหน่ วยงานนี้ โดยผู้บ ริห ารหน่ วยงาน ต้องผ่านหลักสูตรผู้บ ริห ารหน่ วยงาน ตอนนี้
หลักสูตรนี้ยงั ไม่ออก คาดว่าต้องติดตามในไตรมาสที่ 1
วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

6.1 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
การประชุม ครัง้ ต่ อไป วันอังคารที่ 8 พฤศจิก ายน 2565 ที่ประชุ มเสร็จแล้วขอเชิญ กรรมการและที่ป รึก ษา
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
6.2 ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคร่วมกับทางหอการค้าเพื่อช่วยเหลืออุทกภัย
คุณสุชาติแจ้งว่าปี น้ีทางสมาคมฯ จะมีร่วมบริจาคช่วยเหลืออุทกภัยกับทางหอการค้าไทย โดยจะมีการแจ้ง
รายละเอียดจากทางหอการค้าไทยให้รบั ทราบอีกครัง้
คุณศราวุฒเิ สริมว่าปี น้หี ากทางสมาคมฯ สนใจร่วมกันทาบุญกับทางมูลนิธศิ ริ ริ าช โดยขอบริจาคในนามสมาคม
จานวน 20,000 บาท และในนามส่วนตัว และนัดทางคณบดีศริ ริ าชในการเข้ารับมอบ
คุณสุชาติแจ้งว่า เนื่องจากวันนี้ประชุมไม่ครบองค์ประชุม อาจจะขอมติกรรมการและทีป่ รึกษาทางไลน์กลุ่ม
ปิ ดการประชุม เวลา 16.15 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ พิเชฐสุนทร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
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