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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย ครังที
้ ่ 1/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
ณ The Bangkok Club อาคารสาทรซิ ต้ ี ถนนสาทรใต้ ห้องประชุม Lyra ชัน้ 31
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
4. คุณสายัณห์
แม่นดี
5. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
6. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
7. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
8. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
2. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
3. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
4. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
5. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
6. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณบัญชรี
มณีดษิ ฐ์
2. คุณสุรนาท
สมกาเนิด
3. คุณภาณวิทย์
ลิม่ ศิลา
4. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
5. คุณกมลวรรณ์
ธรรมมะ
6. คุณพิเชษฐ์
บุญญฤทธิ ์
7. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
8. คุณพิศษิ ฐ์
บุญจรรยา
9. คุณอานวย
อุษณกรกุล
7. คุณยง
พุทธสันติธรรม
8. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
9. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
10. คุณวิเชียร
เจิดรังษี
11. คุณปรีชยั
กูเ้ กียรตินนั ท์

บจก.เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและ ความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธิการ
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
-----บจก. คัลเลอร์เคม
บจก. เคมโค้ท
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

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

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน
บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
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. โกเวนเจอร์
ทีป่ รึกษา
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
ทีป่ รึกษา
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
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เริ่มประชุม 13.45 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรือ่ งสืบเนื่ อง และ แจ้งเพื่อทราบ

2.1 การปรับลดค่าบารุงสมาคมฯ ลง 50% ปี 2564 และสมาชิ กที่คงค้างค่าบารุงสมาคมฯ
คุณพิรยิ ะ รายงานการเก็บค่าบารุงสมาคมฯ ที่คณะกรรมการมีมติให้ปรับลดลง 50% นัน้ ทางสมาคมฯ ยังไม่
ดาเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทางบการเงินประจาปี ซ่งึ จะแล้วเสร็จก่อนสิน้ เดือนมีนาคม จากนัน้ จึงออกจดหมายแจ้งให้
สมาชิกทราบและชาระเงิน
ในส่วนของรายงานงบการเงินประจาเดือน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทางบการเงิน จึงขอยกไปรายงานใน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 รายงานความคืบหน้ าการจัดทา Newsletter และ Website ของสมาคม
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
คุณปภิชชั นาเสนอเว็บไซต์สมาคมฯ ทีม่ กี ารเพิม่ เติมเนื้อหาข่าวสาร แนะนารูปกรรมการและทีป่ รึกษา
คุณศราวุฒิ เสนอการจัดทา Facebook Page ของทางสมาคมฯ เพื่อเป็ นช่องทางการสือ่ สารเพิม่ เติม
คุณเพ็ญนภา ออกความคิดเห็นว่าหากจัดทา Facebook Page ทางสมาคมฯ ควรต้องมีขอ้ มูลทีอ่ พั เดทบ่อย เช่น
สัปดาห์ละครัง้ แต่เนื่องจากสมาคมฯ ยังไม่ได้เป็ นสมาคมฯ เปิ ด หากมีการเพิม่ เติมในส่วนนี้อาจเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีใ่ ห้กบั ผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมาย โดยคิดว่าการสือ่ สารผ่านทาง Line กลุ่มของสมาคมฯ เพียงพอแล้ว
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและไม่มกี ารจัดทา Facebook Page สมาคมฯ
2.3 อนุเคราะห์สีทาที่ทาการกองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจสันนิ บาล 3 อาคาร 18 ทาเนี ยบรัฐบาล
คุณสรินทิพย์รายงานจานวนสีทไ่ี ด้บริจาค โดยบริษทั กัปตันโค๊ตติง้ จากัด
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.4 การกาหนดค่า VOC ในร่างข้อกาหนด มอก. สีน้า จากทาง สมอ.
คุณสายัณห์ แจ้งในทีป่ ระชุมว่าจากการพิจารณาร่างมาตรฐานความปลอดภัยของสีน้ าและสีทนสภาวะ โดยเพิม่
หัวข้อการกาหนดค่า VOC ขึน้ โดยเลขาทีป่ ระชุม คุณศุลพี ร แจ้งว่าได้รบั หนังสือจากทางสมาคมฯ ว่าไม่เห็นด้วยกับการเพิม่ หัวข้อ
นี้เนื่องจากจะเป็ นการตรวจสอบซ้าซ้อนกับฉลากเขียวและเป็ นการเพิม่ ภาระค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามทาง สมอ. ยังยืนยันการเพิม่
หัวข้อการตรวจสอบค่า VOC จากการเน้นเรื่องสิง่ แวดล้อม โดยได้เสนอให้มกี ารกาหนดราคาพิเศษที่ทาง สมอ. จะส่งให้ทาง วว.
ตรวจสอบ จากราคาปกติ 7,200 บาท ลดเหลือ 3,500 บาทต่อ 1 เฉดสี
คุณเพ็ญนภา กังวลถึงผูป้ ระกอบการรายย่อยเรื่องศักยภาพในการผลิตและการขอมาตรฐานหากข้อกาหนดผ่าน
ร่าง นอกจากนี้วตั ถุดบิ ปั จจุบนั มีการพัฒนาให้มคี ่า VOC ทีต่ ่ า แต่ผผู้ ลิตรายเล็กสามารถเข้าถึงและพัฒนาสูตรให้พร้อมกับการขอ
มาตรฐานหรือไม่
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คุณสุชาติ ให้ความคิดเห็นว่าหากผู้ประกอบการที่ต้องยื่นเรื่องฉลากเขียวอยู่แล้ว การเพิม่ หัวข้อ VOC ในการ
ทดสอบ มอก. น่าจะไม่เป็ นปั ญหา แต่สาหรับผูป้ ระกอบการรายเล็กทีย่ งั ไม่มฉี ลากเขียว การเพิม่ การตรวจสอบหัวข้อนี้ใน มอก. จะ
เป็ นการเพิ่ม ภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งหากจะต้องยอมรับข้อกาหนดเรื่อง VOC ในมอก. ก็ควรที่จะยื่นเรื่องไปทางฉลากเขียวให้มีการ
ยกเลิกการทดสอบ VOC ให้เหลือเฉพาะการทดสอบ VAC นอกจากนี้คณะกรรมการ สมอ. ปั จจุบนั ยังมองภาพผูป้ ระกอบการเป็ น
ลบ จึงทาให้การทางานด้านการกาหนดมาตรฐานต่างๆ ยังคงเป็ นเรื่องทีท่ าได้ยาก
คุณเพชรรัตน์ แนะนาให้ร่างจดหมาย ผ่านตัวแทนของ สมอ. ทีม่ าร่วมประชุมกลุ่มเคมีทุกเดือน
คุ ณ สุช าติ แจ้งว่ า อาจจะต้อ งรอให้มีป ระกาศจาก สมอ. ที่แ น่ ช ัด ก่ อ นแล้วค่ อ ยด าเนิ น การ และเท่ า ที่ท ราบ
คณะอนุกรรมการไม่มเี จ้าหน้าทีจ่ ากสถาบันสิง่ แวดล้อมไทยมาเข้าร่วมร่างมาตรฐานทีเ่ ป็ นสถาบันเอกชน ทาให้ไม่เห็นถึงความเป็ น
จริงของผูป้ ระกอบการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และรอติดตามประกาศจากทาง สมอ. เพื่อเตรียมร่างจดหมายขอส่งตัวแทนจากสมาคมฯ
วาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิ จารณา

3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์รายงานจานวนสมาชิก สมาคม ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 รวมทัง้ หมด 104 บริษัท เป็ นสมาชิก
สามัญ 45 บริษทั และสมาชิกวิสามัญ 59 บริษทั
สมาชิกใหม่ท่อี ยู่ในระหว่างการสมัครสมาชิกและรอชาระเงิน คือ บริษัท Dürr (Thailand) Co., Ltd. ประเภท
สมาชิกวิสามัญ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
คุณพิรยิ ะ ขอยกเรื่องไปรายงานรวมกับรายงานงบการเงินประจาปี ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี เนื่องจาก
งบการเงินอยู่ระหว่างการดาเนินการ
คุณเพชรรัตน์เสนอการชาระเงินแบบ QR Code แต่ ท่ปี ระชุมแจ้งว่าการชาระเงินต้องออกค่าใช้จ่ายในนาม
บริษทั ดังนัน้ การชาระเงินแบบ QR Code อาจจะไม่เหมาะสมกับการชาระเงิน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 พิ จารณาขอข้อมู ลสถิ ติ การจาหน่ ายสี ในประเทศเพื่อคาดการณ์ ป ริ ม าณการปล่อยมลพิ ษ จากการ
ก่อสร้าง (ทาสี) จากกรมควบคุมมลพิ ษ
คุณสรินทิพย์ แจ้งในที่ประชุมเรื่องการขอข้อมูลสถิติการจาหน่ ายสีทาอาคารภายในประเทศปี ล่าสุด จากกรม
ควบคุมมลพิษ (คุณ อร่าม พันธุ์วรรณ์ นักวิชาการสิง่ แวดล้อมช านาญการพิเศษ) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการปลดปล่อยและการ
เคลื่อนย้ายมลพิษ
คุณเพชรรัตน์ แจ้งว่าก่อนหน้านี้ทางสมาคมฯ เคยมีการจัดตัง้ คณะทางาน PRTR โดยมีการส่งเรื่องให้ทางภาครัฐ
เข้าร่วม แต่ การรวบรวมข้อมูลทาได้ยาก เพราะสีมหี ลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยแนะนาให้เชิญคุณอร่าม จากกรมควบคุมมลพิษ
มาร่วมประชุมสมาคมฯ เพื่อชีแ้ จง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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3.4 พิจารณาการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
ที่ป ระชุม พิจารณาวัน ที่และสถานที่จ ัดประชุ มใหญ่ สามัญ ประจาปี 2564 ในรูป แบบประชุม ช่ วงเช้าและร่ว ม
รับประทานอาหารกลางวัน โดยกาหนดวันหลังจากทีจ่ ดั ทางบการเงินแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน
ในการกาหนดสถานที่ ทีป่ ระชุมแนะนาโรงแรม JW Marriott ถนนสุขมุ วิท และโรงแรมสุโกศล
คุณ สุชาติ เสนอให้เชิญ เจ้าหน้ าที่ห อการค้ าในการนาเสนอสิทธิประโยชน์ ในการใช้บริการ Application TCC
Connect เพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการต่างๆ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้คุณสรินทิพย์ตดิ ต่อโรงแรมเพื่อตรวจสอบห้องประชุมและกาหนดวันประชุม
3.4 พิจารณาการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจาปี 2564
คุณสรินทิพย์ นาเสนอการเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีหลักการ
ให้คะแนนแบ่งเป็ น 4 มิติ และมีตวั ชีว้ ดั ในแต่ละมิติ
มติ ที่ประชุม จากการพิจารณาหัวข้อในแต่ละตัวชีว้ ดั ทีป่ ระชุมลงความเห็นว่า ปี น้ียงั ไม่ควรลงสมัคร เนื่องจากยังขาดความพร้อม
ในบางหัวข้อ โดยมอบหมายให้คุณปภิชชั ประเมินความพร้อมของสมาคมโดยยึดจากตัวชีว้ ดั
วาระที่ 4

ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผลการติ ดตามเรือ่ งต่างๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- คุณบัญชรี ประธานกลุ่มวิชาการ (ลาการประชุม)
- คุณสายัณห์ ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ
- คุณสุรนาท ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ (ลาการประชุม)

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5

เรือ่ งอื่นๆ - ไม่มี

ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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