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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย ครังที
้ ่ 4 / 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น.
โดยวิ ธี Conference Call ผ่านระบบ Google Meet
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
2. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
3. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
4. คุณสายัณห์
แม่นดี
5. คุณภาณวิทย์
ลิม่ ศิลา
6. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
7. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
8. คุณนพดล
เต็มกมลรัตน์
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
2. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
3. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
4. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
5. คุณนภา
สีตวาริน
6. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
3. คุณบัญชรี
มณีดษิ ฐ์
4. คุณสุรนาท
สมกาเนิด
5. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
6. คุณกมลวรรณ์
ธรรมมะ
7. คุณพิเชษฐ์
บุญญฤทธิ ์
8. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
9. คุณพิศษิ ฐ์
บุญจรรยา
10. คุณไพศาล
พุทธสันติธรรม
11. คุณอานวย
อุษณกรกุล
12. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
13. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
14. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์

บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า (ประธานทีประชุ
่ ม)
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธิการ
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ (แทน)
บจก. คัลเลอร์เคม
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. เคมโค้ท
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา (แทน)
สมาชิกสามัญ (แทน)
สมาชิกสามัญ

บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์ นายกสมาคม
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี กรรมการ
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. ซันโก้เคมิคอลส์
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา
บจก. โกเวนเจอร์
ทีป่ รึกษา
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
ทีป่ รึกษา
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
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15. คุณวิเชียร
16. คุณปรีชยั

เจิดรังษี
กูเ้ กียรตินนั ท์

-----------

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา

เริ่มประชุม 14.30 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2564

มติ ที่ประชุม แก้ไขรายชื่อกรรมการและทีป่ รึกษา “คุณนพดล เต็มกลมรัตน์” แก้ไขเป็ น “คุณนพดล เต็มกมลรัตน์” ทีป่ ระชุมรับรอง
รายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรือ่ งสืบเนื่ อง และ แจ้งเพื่อทราบ
2.1 ความคืบหน้ าประเด็นประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรือ่ ง Credit Term

คุณสรินทิพย์ รายงานความคืบหน้าทีท่ างสมาคมฯ ได้เข้าร่วมหารือกับทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2564 ไปนัน้ สมาคมผูผ้ ลิตสีไทยได้มกี ารขอความร่วมมือสมาชิกของสมาคมฯ ส่งหลักฐานการซือ้ -ขาย ทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงหลักปฏิบตั ใิ นประเพณีการค้าเรื่องระยะเวลาการให้สนิ เชื่อการค้า (Credit Term) ทีม่ ากกว่า 90 วันในธุรกิจสี โดยส่งผ่าน
ทางสภาหอการค้า เพื่อรวบรวมส่งถึงคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และชีแ้ จงประเด็นเพิม่ เติมเพื่อขอละเว้นการ
บังคับใช้ ประเด็นดังกล่าว คือ
- สีทาอาคารเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทีม่ หี น่ วยผลิตภัณฑ์จานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ขาย
รายใหญ่หรือรายย่อย จาเป็ นต้องจัดเก็บสต๊อกสินค้าจานวนมากเพื่อเพียงพอต่อการจาหน่ าย หากได้ระยะเวลาสินเชื่อการค้าที่
ลดลงน้อยกว่า 90 วัน จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผูป้ ระกอบการ
- ธุรกิจสีมีข้อเสนอในการชาระเงิน หากเป็ น การชาระเงิน ระยะสัน้ จะมีการให้ส่วนลดที่มากขึ้น หรือในทาง
กลับกัน หากต้องการระยะเวลาการชาระเงินทีม่ ากขึน้ ก็จะได้รบั ส่วนลดทีน่ ้อยลง ซึง่ ถือเป็ นเหตุผลทางธุรกิจทีม่ คี วามหลากหลาย
อยู่แล้วนัน้ การลดระยะเวลาการชาระเงิน ถือว่าขัดต่อธรรมเนียมปฏิบตั ิในธุรกิจสีและผูจ้ าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
โดยรอการพิจารณาจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ทีจ่ ะประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และจะแจ้ง
ความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิ จารณา

3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
เนื่ องจากคุณ สุรนาท นายทะเบียนของสมาคมฯ ได้แจ้งลาออกจากการเป็ นตัวแทน คุ ณสริน ทิพ ย์ รายงาน
สมาชิกเข้าใหม่และลาออกแทนคุณสุรนาท ว่ามีสมาชิกใหม่จานวน 1 บริษัท คือ บริษัท เชอร์วนิ -วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จากัด
ประเภทสมาชิกสามัญ
ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกทัง้ หมด 106 บริษทั แบ่งเป็ น
สมาชิกสามัญ มีจานวน 47 บริษทั และสมาชิกวิสามัญ มีจานวน 59 บริษทั
จากตัวแทน บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) คุณบัญชรีย์ มณีดษิ ฐ์ ได้เกษียณอายุงาน ทางสมาคมฯ ขอให้
คุณนภา ทาหนังสือแจ้งเปลีย่ นแปลงตัวแทนมายังสมาคมฯ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและรับรองสมาชิกใหม่ บริษทั เชอร์วนิ -วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์) จากัด
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3.2 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจาเดือน
คุณพิรยิ ะ ขอรายงานรายรับ รายจ่ายประจาเดือนไปรายงานในการประชุมครัง้ หน้า และแจ้งว่าปี น้ยี งั มีสมาชิก
ค้างชาระอยู่ 24 บริษทั ซึง่ จะทาการแจ้งส่งรายชื่อไปทางไลน์กลุ่มกรรมการและทีป่ รึกษา
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 เรื่องทาหนั งสือเร่งด่วนขอยืดระยะเวลาการบังคับ ใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ 2321-2564 และ
272-2564
คุณสุชาติรายงาน หลังจากได้เข้าพบแสดงความยินดีการเข้ารับตาแหน่งเลขาธิการ สมอ. คุณบรรจง สุกรีฑา ได้
เรียนแจ้งความเดือดร้อนจากการออกพระราชกิจจาโดยเร่งด่วน ทีห่ ลายอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบ
ประเด็นการออกพระราชกิจจาบังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ 2321-2564 สีอมิ ลั ชันทนสภาวะอากาศ
และ 272-2564 สีอมิ ลั ชันใช้งานทัวไป
่ มีขอ้ สรุปว่าผูป้ ระกอบการสามารถใช้ มอก. เดิมต่อได้อกี 1 ปี นักจากวันบังคับใช้ของ มอก.
ฉบับใหม่ในเดือนมกราคม 2565 แต่ระหว่างนี้ตอ้ งยืน่ เรื่องขอใช้มาตรฐานใหม่ภายในเดือนมกราคม 2565 ซึง่ ถ้ายื่นเรื่องเกินกาหนด
จะไม่สามารถใช้ มอก. เดิมต่อได้
โดยในปลายเดือ นพฤศจิก ายน 2564 ทาง สมอ. จะมีก ารจัด สัม นาเรื่อ ง มอก. ที่เกี่ย วข้อ งกับ วิธีก ารและ
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอมาตรฐานใหม่ในกลุ่มสีน้ าและสีใช้งานทัวไป
่ ซึ่งได้ขอเป็ นหนังสือส่งมาทางสมาคมฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิก
รับทราบต่อไป
คุณสายัณห์เสนอแนะเพิม่ เติมว่าในการส่งทดสอบ มอก. หัวข้อใหม่ สามารถส่งทดสอบเฉพาะหัวข้อเพิม่ เติม คือ
การทดสอบเรื่อง VOC และ โลหะหนัก ได้หรือไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายการส่งทดสอบมีราคาสูงกว่าหัวข้อละ 1-2 แสนบาท คุณสุชาติ
แจ้งว่าอาจยกเป็ นประเด็นเพิม่ เติมในการเข้าพบ สมอ. เนื่องจากสมาคมฯ มีการผลักดันให้บริษทั สีได้รบั มาตรฐาน มอก. อยู่แล้ว
หากจะขอให้ทาง สมอ. พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดึงดูดให้บริษทั สีนาผลิตภัณฑ์เข้าสูม่ าตรฐาน มอก. เพิม่ มากขึน้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมอบหมายให้คุณสรินทิพย์ ทาจดหมายขอบคุณทาง สมอ. ทีไ่ ด้เลื่อนการบังคับใช้ มอก. ใหม่
และสือ่ สารให้สมาชิกรับทราบ
3.4 เรือ่ งเสนอให้บรรจุผแู้ ทนสมาคมเข้าร่วมเป็ นอนุกรรมการ สมอ.
คุณสุชาติ แจ้งในทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องมากจากการเข้าพบแสดงความยินดีการเข้ารับตาแหน่งเลขาธิการ สมอ.
และได้พดู คุยกับทางผูอ้ านวยการ สมอ. นัน้ คุณสุชาติได้เสนอให้มผี แู้ ทนจากสมาคมฯ เพื่อเข้าไปประชุมในฐานะผูส้ งั เกตุการณ์ ใน
การเป็ นผูร้ บั ทราบการออกมาตรฐาน หรือมีการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดใดๆ โดยไม่เกีย่ วกับกลุ่มอนุ กรรมการ ทีม่ ที าง โจตัน, ทีโอ
เอ, อัคโซ่
๊ โนเบล และบางกอกไชน่า เพ้นท์ ทีเ่ ป็ นอนุกรรมการ สมอ. อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ทางผูอ้ านวยการ สมอ. แจ้งว่าเนื่องจากสมาคมฯ มีการเปลีย่ นนายกสมาคมฯ มาหลายสมัย ทา
ให้การสื่อสารอาจไม่ทวถึ
ั ่ ง คุณสุชาติจงึ เสนอว่าให้ทาง สมอ. ส่งหนังสือไปทางสานักงานของสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย คือที่ บริษทั อีซน่ึ
เพ้นท์ จากัด (มหาชน) เป็ นหลัก และจะแต่งตัง้ ตัวแทนจากสมาคมฯ เป็ นผูร้ บั ทราบและเป็ นคณะกรรมการร่วมร่างต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และจะพิจารณาแต่งตัวตันแทนจากสมาคมฯ เพื่อเป็ นผูส้ งั เกตุการณ์ เข้าประชุมกับทาง สมอ. โดย
มอบหมายให้คุณปภิชชั เป็ นผูด้ าเนินการประสานงานสรรหาตัวแทนจากสมาคมฯ
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3.5 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ Regulatory Guillotine การลด เลิ ก กฏหมายที่ไม่จาเป็ น

(เอกสารแนบที่ 1)

คุณสุชาตินาเสนอประเด็นสาคัญจากการประชุมสมาคมการค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เสนอให้แก้ไขกฏหมายที่ไม่
เอือ้ อานวยต่อการดาเนินธุรกิจ โดยจะรวบรวมประเด็นจากแต่ละสมาคม เพื่อนามาพิจารณาและผลักดัน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรือ่ งอื่นๆ
4.1 เรือ่ งเสนอเพิ่ มสถาบันทดสอบหาค่า VAC ในการขอฉลากเขียว

คุณสุชาตินาเสนอ จากข้อเสนอแนะของคุณภาณวิทย์ เรื่องการทดสอบ VAC เป็ นข้อกาหนดหนึ่งในการขอรับ
รองฉลากเขียว ปั จจุบนั นี้มสี ถาบันทีส่ ามารถทดสอบได้คอื
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และทดสอบตามมาตรฐานวิธกี าร ASTM เนื่องจากมีเพียงสถาบัน
เดียวทีท่ ดสอบได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้ทาง เครื่องทดสอบที่ สถาบัน วว. มีปัญหา ทาให้การทดสอบยิง่ ยาวนานขึน้ ส่งผล
กระทบกับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการรับรองฉลากและนาไปใช้เพื่อส่งเสริมการขาย
เนื่องจากการทดสอบ VAC สามารถทาได้ 2 มาตรฐานการทดสอบ นัน่ คือ ASTM และ ISO ซึ่งมาตรฐานการ
ทดสอบ ISO จะมีสถาบันกลางที่สามารถทาการทดสอบได้มากขึน้ เช่น SGS และ Intertek ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ทางสมาคมฯ นา
เรื่องนี้ขน้ึ พิจารณาร่วมกับสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย เพื่อบรรจุวธิ กี ารทดสอบ VAC ด้วยมาตรฐาน ISO ใน ข้อกาหนดการรับรอง
ฉลากเขียวสาหรับสี
คุณสุชาติเสนอแนะและขอข้อมูลเพิม่ เติมจากคุณภาณวิทย์เรื่องการเปรียบเทียบวิธกี ารทดสอบของ ISO และ
ASTM หากวิธกี ารทดสอบอ้างอิงและเป็ นวิธกี ารทีม่ หี นังสืออ้างอิงและเป็ นทีย่ อมรับในสากลหรือไม่ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการติดต่อ
กับทางสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย เพื่อพิจารณาและร่างหนังสือถึงสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
คุณวิภาดาแจ้งเพิม่ เติมว่าสถาบันสิง่ แวดล้อมต้องการให้หอ้ งทดสอบผ่านมาตรฐาน 17025 ก่อน ซึง่ ทางสถาบัน
ทดสอบ วว. ได้รบั มาตรฐาน 17025 เป็ นกรณีพเิ ศษ ส่วนทาง SGS และ Intertek ก็ได้รบั มาตรฐาน 17025 เช่นเดียวกัน แต่เป็ น
มาตรฐานคนละหัวข้อกับทีส่ ถานบันสิง่ แวดล้อมไทยรับรอง ซึง่ อาจจะต้องตรวจสอบตรงส่วนนี้เพิม่ เติม
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมอบหมายให้คุณปภิชชั ประสานงานกับคุณภาณวิทย์เรื่องการขอข้อมูลเพิม่ เติม
4.2 การสุ่มตรวจสอบจาก สมอ. ที่ เข้าตรวจสอบ มอก. แต่ละหัวข้อ แต่จากนี้ ไปจะไม่เป็ นการสุ่มตรวจสอบ
แต่ทุกบริษทั จะต้องส่งตรวจสอบทุกผลิ ตภัณฑ์และทุกปี
คุณสุชาติ สอบถามประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมว่ามีบริษัทใดที่ได้รบั แจ้งการเปลี่ยนการทดสอบจากการสุ่ม
ทดสอบ มาเป็ นการส่งทุกผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั มอก. เข้าทดสอบทุกปี บา้ งหรือไม่
คุณสายัณห์ ในฐานะอนุกรรมการฯ แจ้งว่ายังไม่ได้รบั แจ้งข้อกาหนดดังกล่าว
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้คุณสายัณห์ ตรวจสอบหัวข้อดังกล่าวและหากมีขอ้ มูลเพิ่มเติม จากที่ประชุม
สมอ. ฝากแจ้งอัพเดทกับทางสมาคมฯ
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4.3 ข้อมูลจากการเข้าร่วมประชุม APIC
คุณเพชรรัตน์ แจ้งว่าทางนายกสมาคมฯ ได้แ นะน าตัวและน าเสนอสมาคมฯ คุณ เพชรรัต น์ เป็ น ตัวแทน
สมาคมฯ นาเสนอหัวข้อ APEC, AMEC และการปรับปรุงเรื่องสภาวะอากาศในธุรกิจสี ทีใ่ นอนาคตจะมีผลกระทบ เพื่อเตรียมแผน
รองรับในการออกกฏหมายจากส่วนราชการ ในส่วนการจัดงาน ได้มกี ารเสนอแนะเพิม่ เติมว่าควรเป็ นการประชุมแบบเห็นหน้า และ
การประชุมควรกระชับมากกว่านี้ ในส่วนการจัดงานปี หน้า ประเทศจีนเสนอจะเป็ นเจ้าภาพการจัดงาน และเสนอให้การประชุมแบบ
On site
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 ประชาสัมพันธ์เรือ่ งการสมัครสมาชิ กสภาอุตสาหกรรม
คุณเพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์การเข้าเป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม เนื่องจากมีผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย
เช่น ราคา ATK พิเศษ หรือข่าวสารทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ เกีย่ วกับเรื่อง สมอ. คุณพิมพ์ใจ จากกลุ่มสภาอุตสาหกรรมได้แจ้งว่าคืนสายงานมาตรฐาน หากมี
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมจะแจ้งให้ทราบ
เรื่องคาร์บอนฟุตปริน้ ก็เป็ นอีกประเด็นทีท่ างภาครัฐ กาลังให้ความสาคัญและต้องเตรียมความพร้อม
4.5 เรือ่ ง QR Code มอก. และฉลากเขียว
คุณสุชาติ ปรึกษาในที่ประชุมว่าอุตสาหกรรมสีมมี าตรฐานที่รองรับทั ง้ มาตรฐาน มอก. และฉลากเขียว ที่
เกือบทุกบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกสมาคมฯ ได้รบั มาตรฐานดังกล่าว แต่มาตรฐานฉลากเขียวไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ ซึง่ ควรผลักดันให้
รัฐบาลเห็นว่าเป็ นมาตรฐานทีม่ บี ทบาทด้านสิง่ แวดล้อม หากรัฐบาลจะส่งเสริมด้านคาร์บอนฟุตปริน้ เพิม่ เติมอีกจะเกิดค่าใช้จ่ายทีส่ งู
มาก และไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมสี และธุรกิจทีเ่ ป็ นขนาดเล็กและขนาดกลาง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 15.40 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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เอกสารแนบที่ 1
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