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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผู้ผลิตสีไทย ครัง้ท่ี 1 / 2566 
วนัพฤหสับดี ท่ี  12 มกราคม  พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. 

ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ 

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

2. คุณอสัช ิ งามล ายอง บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ (แทน) 

3. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

4. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม   ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธกิาร 

5. คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  นายทะเบยีน 

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

ท่ีปรึกษาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

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

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

3. คุณเรอืงศกัดิ ์  แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

4. คุณประสทิธิ ์  ภูมสิถติยพ์งษ ์ ------  ทีป่รกึษา 

5. คุณสรนิทพิย ์  พเิชฐสุนทร บจก. เจ.บ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์  สมาชกิสามญั 

กรรมการและท่ีปรึกษาลาประชุม 

1. คุณสุชาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล       ประธานกลุ่มการคา้  

2. คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค             ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนามยั 

3. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบูรณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

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

5. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

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

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

8. คุณจตุพร  กุลลวะนิธวีฒัน์ บจก. โจตนัไทย  กรรมการ 

9. คุณสุเมธ  สุวภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา 

10.  คุณถาวร  ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

11.  คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

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

13.  คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

14.  คุณปรชียั  กูเ้กยีรตนิันท ์ บจก. อุทศิเอน็เตอรไ์พรส ์  ทีป่รกึษา 
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เร่ิมประชุม 14.00 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  8 / 2565  เมื่อวนัองัคาร ท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  

มติท่ีประชุม แกไ้ขขอ้ 4.5 แกไ้ขจาก “IRPC ทีปิ่ดตวัลง” แกไ้ขเป็น “IRPC ปิดซ่อม” 
 ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        แจ้งเพื่อทราบ 

2.1 การจดัท า Newsletter 2022                  
คุณปภชิชั แจง้ว่าไดม้กีารส่งออก Newsletter ฉบบัปี 2022 ใหก้บัสมาชกิทางอเีมล พรอ้มค าอวยพรปีใหม่จาก

นายกสมาคมฯ  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 2.2 APIC 2022 Online Conference จดัโดย CNCIA (China) 
คุณปภชิชัแจง้ว่าไดเ้ขา้ร่วมประชุมทางออนไลน์เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2565 โดยทางสมาคมผู้ผลติสไีทยมี

คุณศราวุฒ ินายกสมาคมฯ และคุณเพชรรตัน์  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนามยั เป็นตวัแทนเขา้ร่วม
ประชุมและน าเสนอเน้ือหาจากทางประเทศไทย 

 คุณเพญ็นภา แจง้ว่าทางประเทศไทยเคยเสนอขอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเมื่อตอนทีไ่ดไ้ปเขา้ร่วมที่ประเทศ
ฟิลปิปินส ์ว่าจะขอเป็นเจา้ภาพต่อจากประเทศจนีทีไ่ด้เป็นเจ้าภาพการจดังาน จงึฝากเรื่องตดิต่อไปว่าในปีนี้หากต้องการขอเป็น
เจา้ภาพจดังานตอ้งท าอย่างไร 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 2.3 กิจกรรมการเข้าถวายพระพรและแจกนัดอกไม้สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกิติยาภาฯ 
คุณศราวุฒเิสนอกจิกรรมทีท่างสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมถวายพระพรและแจกนัดอกไมส้มเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้า

พชัรกติยิาภาฯ เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2565 น าโดยคุณศราวุฒ ินายกสมาคมฯ และคณะไดแ้ก่ คุณเพชรรตัน์, คุณเพญ็นภา, คุณ
เรอืงศกัดิ,์ คุณสุจรติ, คุณจุรารกั, คุณวนิัย, คุณพริยิะ, คุณสายณัห์และคุณประสทิธิ ์ได้เขา้ถวายพระพรและแจกนัดอกไม้สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกติยิาภาฯ ณ อาคารภูมสิริมิงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใหท้รงหายจาก
พระอาการประชวร และทรงมพีระพลานามยัแขง็แรง สมบูรณ์ในเรว็วนั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

วาระท่ี 3       เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ความคบืหน้าจาก สมอ. เร่ืองประกาศ มอก. 272 และ มอก. 2321    
 คุณศราวุฒแิจง้ว่าทางเจ.บ.ีพ.ี เองกย็งัไม่ได้รบัใบอนุญาต ต้องติดสติก๊เกอร์ไม่แสดง มอก. ไปจนกว่าจะไดร้บั

ใบอนุญาต ซึง่เหน็ว่าทางอุตสาหกรรมพลาสตกิกม็ปัีญหาเรื่องใบอนุญาตจาก สมอ. เช่นเดยีวกนั แต่ไม่แน่ใจว่ามกีารส่งทดสอบไป
ทีส่ถาบนั วว. เหมอืนกนัหรอืไม่ เน่ืองจากช่วงนี้มผีลการทดสอบล่าชา้ 

  คุณเพ็ญนภาแจ้งว่าในส่วนของผลทดสอบ มอก. 272 ทางฮาโต้ ได้รับผลการทดสอบแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากทาง สมอ. คาดว่าจะได้รบัภายในวนัที่ 26 มกราคม นี้ แต่ในส่วนของ มอก. 2321 นัน้ ยงัไม่ได้รบัผลการทดสอบ 
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จากทาง วว. คาดว่าจะได้รับปลายเดือนมกราคม และรับใบอนุญาตประมาณสัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในแง่ของ
ผูป้ระกอบการถือเป็นภาระอย่างสูง และไม่ได้ท าความผดิอะไร มกีารท าตามกฎระเบยีบ  ตามระยะเวลาที่ก าหนดมาทัง้หมด แต่
หน่วยงานทีล่่าชา้เป็นหน่วยงานของรฐับาล ซึง่ไม่ไดย้ดืหยุ่นอะไรใหก้บัผูป้ระกอบการ จงึสอบถามว่ามหีน่วยงานใดทีส่ามารถรบัขอ้
รอ้งเรยีนจากทางผูป้ระกอบการเพื่อรบัเรื่องไปด าเนินการรอ้งเรยีนต่อภาครฐั เนื่องจากสนิคา้ทีผ่ลติก่อนวนัที ่5 มกราคม 2566 ไม่
ตอ้งตดิสติก๊เกอรท์บั แต่สนิคา้ทีผ่ลติหลงัจากวนัที ่5 มกราคม จ าเป็นต้องตดิสติก๊เกอรท์บั มอก. เดมิ และสนิคา้มจี านวนมาก ต้อง
ตดิสติก๊เกอรด์ว้ยมอื 

  คุณเรืองศักดิ ์เสนอว่ามีศูนย์ด ารงธรรมในการรบัเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนนทบุรี ส่งเรื่องต่อให้ท่านผู้ว่า
ด าเนินการ แนะน าใหม้กีารยื่นเรื่องไปทีศู่นย์หรอืหน่วยทีส่ามารถรบัเรื่องรอ้งเรยีนได ้ก่อนทีจ่ะท าการฟ้องรอ้งหน่วยงานของรฐัฯ 
ท าใหร้ดักุมและมกีระบวนการ 

  คุณศราวุฒเิสรมิว่าก่อนหน้าทีส่มาคมฯ ไดม้กีารประชุมออนไลน์กบัทาง สมอ. ซึ่งกอ็า้งว่าจ าเป็นต้องรอผลการ
ทดสอบจากทาง วว. และหลงัจากไดร้บัผลการทดสอบทาง สมอ. กอ็อกใบอนุญาตใหภ้ายในระยะเวลาไม่กีว่นัท าการ ซึ่งทาง สมอ. 
เองกไ็ม่มอี านาจไปเร่งทาง วว. ได ้

  คุณปภชิชัเสรมิว่าถงึแมว้่าจะมกีารขยายระยะเวลาเพิม่ให ้1 ปี ทางผูป้ระกอบการทีม่หีลายราย แต่ละรายเองก็
ตอ้งมกีารปรบัสตูรในหลายผลติภณัฑ์ อกีทัง้ระยะเวลาในการด าเนินการไป-มาระหว่างหน่วยงาน กย็งัไม่ทนั 

  คุณประสทิธิส์อบถามว่าจะเป็นไปไดห้รอืไม่หากท าการพมิพว์นัทีย่อ้นหลงั 
  คุณเพญ็นภาแจง้ว่าปัจจุบนัมกีารน าระบบ ERP มาใช ้ท าใหก้ารจดัการเรื่องการผลติสนิคา้ลงวนัทีย่อ้นหลงันัน้

ไม่สามารถท าได ้โดยเรื่องนี้มองว่าปัญหามาตกอยู่ทีผู่ผ้ลติ  
  คุณวภิาดาแจง้เพิม่ว่าของทางกปัตนัเองกถ็ูกเลื่อนผลการทดสอบมาเป็นช่วงมนีาคม โดยไดร้บัการแจง้เลื่อนมา

เป็นระยะๆ ดว้ยเครื่องทดสอบ QUV ทีม่จี ากดั และมกีารทดสอบเป็นรอบๆ   
  คุณเรอืงศกัดิแ์นะน าว่าการเสนอแนะหรอืเรยีกร้องทางภาครฐัฯ อาจจะเป็นการเปิดทางให้ทางภาครฐัตัง้กฏ

เพิม่เตมิใหก้บัทางเอกชนตอ้งปฏบิตัติามเพิม่เตมิ ควรระวงัสารทีจ่ะสื่อออกไป ควรตอ้งมขี ัน้ตอนในการรอ้งเรยีน 
  คุณเพญ็นภาสอบถามเพิม่เตมิว่าในกรณีแคตตาลอ็ก จ าเป็นตอ้งแสดง มอก. ตวัใหม่ดว้ยหรอืไม่ 
  คุณวภิาดา แจง้ว่าจากทีผ่่านมาแสดงเครื่องหมายเฉพาะบนสนิคา้ ตอนนี้อาจจะชะลอการพมิพ์แคตตาลอ็ก ซ ้า 

เมื่อไดร้บั มอก. ใหม่กจ็ะอพัเดทลงในแคตตาลอ็ก คดิว่า สมอ. คงไม่ดวูนัทีพ่มิพแ์คตตาลอ็ก  
  คุณอสัชเิสรมิว่าควรอพัเดทขอ้มูลสนิคา้ในเวบ็ไซต์เมื่อไดร้บั มอก. ตวัใหม่ และคดิว่าในช่วงนี้ทาง สมอ. เองก็

คงไม่เขม้งวดกบัผูป้ระกอบการมากนัก เน่ืองจากทุกบรษิทัไดร้บัปัญหาเดยีวกนั ซึ่งความล่าชา้กเ็กดิจากขอ้ก าหนดของทาง สมอ. 
เอง ในส่วนของภาชนะทีย่งัไม่ไดข้ึน้รูป อาจค านวณจ านวนเผื่อไวใ้หพ้อดกีบัช่วงทีจ่ะไดร้บั มอก. ตวัใหม่ 

  คุณศราวุฒ ิกล่าวเพิม่เตมิเรื่อง QR Code มอก. ทีม่กีาร Generate ใหม่ กม็ผีลต่อการภาชนะ หลงัจากทีไ่ดร้บั 
มอก. ใหม่ 

  คุณสรนิทพิยอ์พัเดทรายชื่อบรษิทัทีไ่ดร้บั มอก. ตวัใหม่ แต่ไม่ไดร้ะบุว่าเป็นภายนอก หรอืภายใน 
  - มอก. 272/2564 ไดแ้ก่ 1) บจก. สไีทยกนัไซเพ้นท์ 2) บมจ. ทพีไีอ โพลนี 3) บมจ. ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศ

ไทย) 4) บจก. คอมแพค อนิดสัทรีส้ ์5) บจก. อัค๊โซ่โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) 
  - มอก. 2321/2564 ไดแ้ก่ 1) บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์2) บจก. เคพดี ีบสิซเินส 3) บมจ. ทพีไีอ โพลนี  
  คุณธรีชยั กล่าวเสรมิว่า บจก. คอมแพค อนิดสัทรี้ส์ เป็นสมาชกิสามญัของทางสมาคมฯ ม ี2 บรษิัทย่อย คอื

คอมแพคและทวไีพบูลย์ เจา้ของบรษิัทเคยอยู่กปัตนั ส่วน บจก. เคพดี ีบสิซเินส เป็นธุรกจิ B2B ท าสหีลงัคา พืน้ รบัท า Turnkey 
เจา้ของเคยอยู่สายอุตสาหกรรมปนู 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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วาระท่ี 4       เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   รบัรองสมาชิกใหม ่
คุณวภิาดารายงานจ านวนสมาชกิ รวมทัง้หมด 99 บรษิทั เป็นสมาชกิสามญั 44 บรษิทั และสมาชกิวสิามญั  

55 บรษิัท บรษิัทที่อยู่ในขัน้ตอนการเขา้เป็นสมาชกิใหม่ คอื บรษิัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ ากดั ที่รบัรอง
สมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้ รอช าระค่าธรรมเนียมในเดอืนมกราคม 2566 
               คุณเรอืงศกัดิ ์เสนอว่าควรมกีารประชาสมัพนัธ์เพิ่มเรื่องสทิธปิระโยชน์ในการเป็นสมาชกิของสมาคมฯ และ
เน่ืองจากสมาคมฯ เป็นสมาชกิหอการคา้ไทย สามารถใชส้ทิธิใน Application TCC Connect ทีไ่ดส่้วนลดรา้นคา้ต่างๆ, สายการบนิ 
หรอืบตัรเดนิทาง APEC Card หากสมาชกิมส่ีวนใชไ้ด ้กม็ปีระโยชน์อย่างมาก 
   คุณสรนิทพิย์สอบถามไปทางหอการค้าแล้ว สทิธปิระโยชน์นี้ตวัแทนสมาคมฯ ใช้สทิธิไ์ด้จ านวน 2 สทิธิ ์หาก
สมาชกิสมาคมฯ ต้องการใชส้ทิธิส์ามารถสมคัรเพิม่ในนามสมาคมฯ และช าระเงนิเพิม่ 200 บาทต่อตวัแทนบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิของ
สมาคมฯ โดยจะแจง้ขอ้มูลใหท้างกลุ่มกรรมการไดท้ราบก่อน และสมาคมฯ ท าหนังสอืรบัรองว่าเป็นสมาชกิของสมาคมฯ จรงิ ยีน่
เรื่องการสมคัรเขา้หอการค้า และทางหอการค้าได้มกีารประชาสมัพนัธ์เมื่อปี 2021 ตอนช่วงประชุมใหญ่สามญัของทางสมาคมฯ 
แลว้ จะท าการหาขอ้มลูและประชาสมัพนัธเ์พิม่เตมิ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.2   รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                                                             
        คุณพริยิะ ลาประชุม ขอรายงานในการประชุมครัง้ถดัไป 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ   

 4.3  น าเสนอเร่ือง สมอ. พิจารณารบัมอก. ควบ เร่ืองส่ิงแวดล้อมแทนฉลากเขียว 

    คุณสุชาต ิลาประชุม ขอรายงานในการประชุมครัง้ถดัไป 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  

   4.4  น าเสนอเร่ืองมอบโล่เกียรติคณุให้แก่นายกกิตติมศกัด์ิ, ท่ีปรึกษา และผู้ท าคณุประโยชน์แก่สมาคมฯ 
  คุณศราวุฒิน าเสนอเรื่องมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นายกกิตติมศักดิข์องสมาคมฯ ได้แก่ คุณเพชรรตัน์ และ       
คุณสุชาต,ิ ทีป่รกึษา ไดแ้ก่ คุณภาณี และ คุณเรอืงศกัดิ ์และผูท้ าคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ ไดแ้ก่ คุณพริยิะ ซึง่ไดม้กีารปรกึษากบั
ทางคุณสุชาตแิละกรรมการท่านอื่นมาก่อนหน้านี้แลว้ และจะมอบในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
   คุณเรืองศักดิเ์สนอความคิดเห็นว่าควรท าเกียรติบัตรมอบให้กับกรรมการและที่ปรึกษาทุกท่านที่ท า
คุณประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ เพื่อเป็นก าลงัใจและแทนค าขอบคุณให้แก่ทุกท่านที่ร่วมท าประโยชน์ ยกตวัอย่างที่ ทางหอการค้า
จงัหวดันนทบุรไีดท้ าใหบุ้คคลากรทีท่ าประโยชน์ทุกๆ 2 ปี โดยจะส่งตวัอย่างเกยีรตบิตัรใหท้างสมาคมฯ  
   คุณศราวุฒกิล่าวขอบคุณคุณเรอืงศกัดิ ์โดยจะพจิารณาขอ้เสนอแนะ จากนัน้สอบถามมตทิีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมเหน็ดว้ยและมมีตริบัรองการจดัท า  

 4.5  การก าหนดวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

  คุณศราวุฒิเสนอวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เป็นวนัที่ 9 มนีาคม 2566 ซึ่งสอบถามที่ประชุมว่าควรจดัเป็น
การประชุมเชา้ ทานอาหารเทีย่ง หรอืจะเป็นประชุมบ่าย และทานอาหารค ่า ซึ่งค่าใชจ้่ายจะแตกต่างกนั ซึ่งไดดู้สถานทีจ่ดังานไว้
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เบื้องต้น 2 ที่ และหากจดัตอนเยน็ก็ถือโอกาสจดังานฉลองปีใหม่ แต่ยงัไม่แน่ในสถานการณ์ว่าสามารถจดังานรื่นเรงิได้หรอืไม่
ในช่วงเดอืนมนีาคม 
   คุณเรอืงศกัดิแ์นะน าว่าดูจากจ านวนวาระการประชุม หากสามารถเชญิหน่วยงานอื่นมาบรรยายเพิม่เตมิ เช่น
เรื่องการสมคัรสมาชกิในการใช ้Application TCC Connect ในวนัประชุม  
   คุณศราวุฒขิอขอ้มลูเพิม่เตมิว่าการสมคัรมอีายุการใชง้าน 1 ปีนับจากปีปฏทินิหรอืนับจากวนัทีส่มคัร 
   คุณเพญ็นภาขอขอ้มูลเพิม่เตมิว่าการสมคัรสามารถสมคัรไดใ้นวนัทีป่ระชุมเลยหรอืไม่ หากผู้เขา้ประชุมไม่ได้
เป็นเจา้ของกจิการจะตอ้งเตรยีมเอกสารมอบอ านาจหรอืเอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิหรอืไม่ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ   
 
วาระท่ี 5       ประธานกลุ่มรายงานอพัเดทข้อมูล  

 5.1  คณุปภิชชั – ประธานกลุ่มสารสนเทศ 
   - ปีนี้อาจจะเพิม่เติมรายละเอียดผลประโยชน์ของการเป็นสมาชกิสมาคมฯ และกิจกรรมที่ท าร่วมกนัมากขึ้น
ระหว่างกรรมการทีป่รกึษาและสมาชกิ 
 5.2 คณุสายณัห์ - ประธานกลุ่มส่ิงแวดล้อม 
   - คุณศราวุฒ ิปรกึษาว่าเรื่อง มอก. ที่บางรายจะไดร้บัช่วงมนีาคม ทางสมาคมฯ พอจะท าอะไรไดบ้้างทีจ่ะขอ
เลื่อนไปอกีสกัพกั 
     คุณเรอืงศกัดิ ์แนะน าว่าการท าหนังสอืเขา้ไปเรื่องอาจจะชา้หรอืไม่ถงึ นายกสมาคมฯ ควรหาโอกาสเขา้พบกบั
ผูใ้หญ่ทาง สมอ. เพื่อท าความรูจ้กัและเกดิความสมัพนัธท์ีด่ ี
   - คุณสายณัหอ์พัเดทแนวโน้มการเริม่ค านวณค่าคารบ์อนฟุตปริน้  

วาระท่ี 6       เร่ืองอ่ืนๆ 

 6.1  คณุเรืองศกัด์ิอพัเดทข้อมูล 
   - โรงกลัน่ Solvent จะมีการปิดซ่อมบ ารุงในวนัที่ 27 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ ช่วงนี้อาจจะท าให้ Solvent 
Hydrocarbon ปรบัราคาสูงขึ้น แต่ไม่สูงมากเท่าช่วงก่อนหน้านี้ และการที่ประเทศจนีเปิดประเทศก็อาจท าใหก้ลุ่มเอทานอลปรบั
ราคาสงูขึน้ แต่ในช่วงสัน้ๆ  
   - แนวโน้มเรื่องเศรษฐกจิสเีขยีว ทีต่่อไปจะเน้นเรื่องสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัอุตสาหกรรมส ีกม็ฉีลากเขยีวอยู่แลว้   

 6.2  ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 
    วนัพฤหสับดทีี ่9 กุมภาพนัธ ์2566 

ปิดการประชุม เวลา 15.50  น.       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ พเิชฐสุนทร 
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