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

บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธิการ (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ (แทน)
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ (แทน)
บจก. คัลเลอร์ เคมส์ (ประเทศไทย)
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
-----บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

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

บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บจก. โจตันไทย
กรรมการ
บจก. ยูรโี คท-ไทย
ทีป่ รึกษา
บจก. เคมโค้ท
ทีป่ รึกษา
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
ทีป่ รึกษา
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
ทีป่ รึกษา
บจก. อุทศิ เอ็นเตอร์ไพรส์
ทีป่ รึกษา
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เริ่มประชุม 13.40 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 5 / 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

แจ้งเพื่อทราบ

2.1 รายงานความคืบหน้ าการจัดส่งรายชื่อกรรมการต่อกรมธุรกิ จการค้า
คุณสรินทิพย์รายงานว่าได้มกี ารส่งเรื่องให้ทางกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน โดยมี
จานวนสมาชิกรวมทัง้ หมด 100 บริษทั เป็ นสมาชิกสามัญ 44 บริษทั และสมาชิกวิสามัญ 56 บริษทั
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 รายงานความคืบหน้ าการแก้ไข ข้อบังคับ เรื่อง เพิ่ มนายกกิ ตติ มศักดิ์
คุณสรินทิพย์รายงานว่าได้มกี ารส่งเรื่องให้ทางกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน โดยทาง
กรมฯ จะแจ้งเรื่องการดาเนินการกลับมา จากนัน้ ทางสมาคมฯ สามารถเผยแพร่ขอ้ บังคับฉบับที่มกี ารแก้ไขให้แก่กรรมการและที่
ปรึกษาทราบ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่ อง

3.1 การส่งจดหมายส่งแจ้งทาง สมอ. เรื่องประกาศ มอก. 272 และ มอก. 2321
(เอกสารแนบที่ 1)
คุณสรินทิพย์รายงานว่าได้มกี ารติดต่อไปยัง คุณอนุ รกั ษ์ สมอ. และได้รบั การแจ้งกลับมาว่ามีรายชื่อบริษทั ทีส่ ่ง
เรื่องเข้าขอยืดระยะเวลาทัง้ 2 มอก. แล้ว ถึงเดือนมกราคม 2566 โดยบริษทั ทีย่ งั ไม่มใี นรายชื่อที่ สมอ. ส่งมานัน้ ทางคุณสุชาติได้มี
สอบถามไปเมื่อวันที่มงี านรับประทานอาหารระหว่างสภาอุตสาหกรรมและ สมอ. โดยทาง ผอ. สมพร (หัวหน้าคุณอนุ รกั ษ์) จะ
ติดตามเรื่อง รวมถึงการแสดงเครื่องหมาย มอก. หากยังไม่ได้รบั ใบอนุญาตทันกาหนดการบังคับใช้ ต้องทาอย่างไร โดยควรมีการ
ติดตามเรื่องอีกทีในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
คุณปภิชชั สอบถามเพิม่ เติม หากการส่งทดสอบมีบางหัวข้อทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์กาหนด
คุณสุชาติแจ้งว่าหากเป็ นหัวข้อทดสอบเล็กๆ ทีไ่ ม่ค่อยสาคัญ อาจทาเรื่องยื่นเฉพาะข้อได้ แต่หากเป็ นหัวข้อใหญ่
อาจทาไม่ได้
คุณสุชาติเสริมว่าส่วนการแสดง มอก. ใหม่บนภาชนะเก่า อาจต้องทาสติก๊ เกอร์ มอก. ใหม่ตดิ ทับ นอกจากนี้ ยัง
เสนอเรื่องให้มตี วั แทนจากทางสมาคมฯ อยู่ในกลุ่มคณะอนุ กรรมการ เนื่องจากตัวแทนในนามบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกสมาคมฯ ไม่ได้มี
การรายงานเรื่องเข้าทางสมาคมฯ โดยตรง หากมีตวั แทนจากสมาคมฯ เรื่องการประกาศต่างๆ น่าจะดาเนินการและประชาสัมพันธ์
ให้แก่สมาชิกได้เร็วขึน้ ส่วนเรื่องสถานทีท่ ดสอบจาก วว. ทีไ่ ม่เพียงพอ ทาให้ผลการทดสอบออกล่าช้า ทางสมาคมฯ ควรมีการสร้าง
ศูนย์การทดสอบและยึดเป็ นมาตรฐานกลางดีหรือไม่
คุณเพชรรัตน์ เสริมว่าสถาบันยานยนต์และไฟฟ้ า ที่เป็ นกลุ่มที่มคี วามสาคัญต่อธุรกิจ สามารถทาได้ โดยหาก
ธุรกิจสีย่นื เรื่องว่ามีความสาคัญ ต่ อเศรษฐกิจอย่างไร และท าให้มีน้ าหนั ก ในการเจรจามากขึ้น ก็สามารถน าเรื่องเข้าเสนอต่ อ
ประธานสภาอุตสาหกรรม
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิ จารณา
4.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณวิภาดารายงานจานวนสมาชิก รวมทัง้ หมด 100 บริษทั เป็ นสมาชิกสามัญ 44 บริษทั และสมาชิกวิสามัญ

56 บริษทั
ในเดือนทีผ่ ่านมามีสมาชิกสมัครเข้าใหม่ คือ บริษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด สมัคร
เป็ นประเภทสมาชิกวิสามัญ เป็ นกิจการผูผ้ ลิตโพลิเมอร์อมิ ลั ชัน และกาวอุตสาหกรรมสูตรน้า
คุณวิภาดาแจ้งเพิม่ เติมว่าปัจจุบนั ทีม่ กี ฏหมาย PDPA ออกมาบังคับใช้ การเก็บเอกสารการสมัครสมาชิกของ
สมาคมฯ ควรมีแนวทางเพื่อให้ขอ้ มูลไม่ร ั ่วไหล และเนื่องจากสมาคมฯ ไม่มเี จ้าหน้าทีห่ รือศูนย์กลางประจาในการดาเนินการเรื่อง
เอกสารส่วนกลาง
คุณสุชาติ นาเสนอให้มกี ารจ้างเจ้าหน้าทีป่ ระจาของสมาคมฯ
คุณวิภาดา แจ้งว่าอาจจะยังไม่จาเป็ น เบือ้ งต้นดูวธิ กี ารจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ อาจจะ
เป็ นการหาทีจ่ ดั เก็บไฟล์ส่วนกลางทีใ่ หญ่ขน้ึ ของสมาคมฯ เพื่อรองรับเอกสารต่างๆ
คุณเพชรรัตน์ เสนอว่าสมาคมฯ ควรมีหนังสือยินยอมการเปิ ดเผยข้อมูล
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและรับรองสมาชิกใหม่
4.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
(เอกสารแนบที่ 2)
คุ ณ พิริย ะ รายงานยอดรายรับ ณ วัน ที่ 31 สิง หาคม 2565 จ านวน 221,571.80 บาท และยอดรายจ่ า ย
247,731.10 บาท โดยในเดือนสิงหาคมไม่มยี อดรายจ่าย ยกยอดรายจ่ายไปเดือนกันยายน มียอดเงินสมาคมฯ รวม 2,030,762.01
บาท
ในส่วนสมาชิกค้างชาระ จะมีการขอมติท่ปี ระชุมยกเลิกสมาชิกทีค่ า้ งชาระในการประชุมครัง้ หน้า ซึ่งมีบริษัท
ควอลิต้ี มิเนอรัล จากัด (มหาชน) ทีข่ อต่อรองการชาระค่าบารุงทีค่ า้ ง 2 ปี ชาระเพียง 1 ปี โดยคุณเพ็ญนภามีความคิดเห็นว่าจะทา
ให้สมาชิกรายอื่นขอนาข้อเสนอนี้ไปปฏิบตั ติ าม
คุณธีรชัยแจ้งว่าได้รบั ความคิดเห็นจากสมาชิกบางรายว่าไม่ได้รบั ข้อมูลจากการเป็ นสมาชิก คุณสุชาติแจ้งว่า
ได้มกี ารส่งข้อมูลข่าวสารในกลุ่มไลน์ คุณเพ็ญนภานาสเนอว่าควรจัดตัง้ กลุ่มไลน์กรรมการและทีป่ รึกษาในวาระใหม่ ส่วนไลน์กลุ่ม
เก่าจะมีการทยอยออกและไม่ active อีก
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีมติไม่ลดราคาค่าบารุงสมาชิกทีค่ า้ งชาระ และมีมติให้จดั ตัง้ กลุ่มไลน์กรรมการและทีป่ รึกษา
วาระปี 2565-2567
4.3 นาเสนอเรื่อง สมอ. พิ จารณารับมอก. ควบ เรื่องสิ่ งแวดล้อมแทนฉลากเขียว
คุณสุชาติ นาเสนอเรื่องการควบมาตรฐานฉลากเขียวให้อยู่กบั มาตรฐาน มอก. เสนอว่าควรดูว่ามีอุตสาหกรรม
ไหนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากส่วนนี้บา้ ง และเห็นด้วยกับการรวมฉลากเขียวเข้ากับมาตรฐาน มอก. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบ
มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐาน มอก. มีการเน้นไปทางด้านสิง่ แวดล้อม การยื่นเรื่องเป็ นจังหวะที่คุณสุชาติ สามารถประสานไปทางสภา
หอการค้า และคุณเพชรรัตน์ทส่ี ามารถดาเนินการประสานไปยังสภาอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องกฎหมายซ้าซ้อนอะไรที่สามารถนา
ออกได้เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจก็ควรทา โดยสมาคมฯ เคยมีการยื่นเรื่องไปถึงสานักนายกรัฐมนตรีในการขอยกเลิกการล้อคสเปค
ราชการ
คุณเพชรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปั จจุบนั ทางสภาอุตสาหกรรมมีการผลักดันเรื่อง MIT (Made In Thailand) ที่
ส่ว นประกอบของสิน ค้า ต้ อ งมาจากถิ่น ก าหนดในไทย 70% ก็ย ังต้อ งใช้เวลาดาเนิ น การและขัน้ ตอนที่ป ฏิบ ัติจ ริง ก็ ย ังต้อ งลง
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รายละเอียดในแบบฟอร์มค่อนข้างเยอะ และในการดาเนินการเรื่อง มอก. และฉลากเขียว ก็ควรมีเรื่องผูไ้ ด้รบั ประโยชน์และผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบ
คุณเพ็ญนภา เพิ่มเติมข้อมูลฉลากเขียวที่ปัจจุบนั มี 851 รุ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 127 กลุ่ม และมี 110 บริษัท
โดยสีทาอาคารมีย่นื เข้า 290 รุ่น นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, ท่อ PVC
คุณวิภาดา ให้ความเห็นว่าการเพิม่ หัวข้อทดสอบด้านสิง่ แวดล้อมอย่าง VOC และ VAC ในหัวข้อกาหนดของ
สมอ. เป็ นการเพิม่ ไม่ก่หี วั ข้อ สุดท้ายขึน้ อยู่กบั ผูบ้ ริโภคว่าจาเป็ นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ฉี ลากเขียวหรือไม่ บางกลุ่มราชการทีเ่ ห็นว่า
ฉลากเขียวสาคัญหลักก็จะเป็ นกระทรวงสาธารณสุข และหากทางสมาคมฯ จะดาเนินการเรื่องนี้ควรไล่เรื่องหัวข้อการพิจารณา
ข้อกาหนดต่างๆ ของ มอก. และฉลากเขียว
คุณ สุชาติเห็นว่าการดาเนิ นการเรื่องนี้ จาเป็ น ต้องใช้ห น่ วยงานหลักเข้าร่วมผลักดัน ช่วยกัน ให้เรื่อง เข้าสู่
กระบวนการทีภ่ าครัฐให้ความสาคัญ และขอให้หวั ข้อนี้เข้าบรรจุในวาระการประชุมครัง้ หน้าไว้ก่อน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 การจัดทา Newsletter 2022
(เอกสารแนบที่ 3)
คุณปภิชชั นาเสนอรูปแบบร่าง Newsletter ของสมาคมปี 2022 โดยรูปแบบจะเป็ นจานวน 3 หน้า ประกอบไป
ด้วยเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ และจะขอให้ทป่ี ระชุมช่วยเลือกหัวข้อตามทีค่ ดิ ไว้ตามนี้ และหากมีการเพิม่ เติม สามารถช่วยกันนาเสนอ
ได้
- President message
- Annual meeting 2022 update
- New team members and update on association positions
- Surge price of raw materials and the rising cost of doing business

- 2021 APIC Representation from TPMA
- FTI Expo events and the BCG concept
- Carbon neutrality / net zero emissions

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.5 การเข้าร่วม Asia Pacific Coating Show ที่ไบเทคบางนา วันที่ 6-8 กันยายน 2566
คุณเพ็ญนภาแจ้งว่าทาง DMG Event ผูจ้ ดั งานได้มตี ดิ ต่อมาเชิญสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยเข้าร่วมงานทีจ่ ะจัดขึน้ 6-8
กันยายน 2566 ทีศ่ ูนย์ประชุมไบเทคบางนา โดยขอชื่อผูต้ ดิ ต่อทีจ่ ะประสานงานเรื่องการจัดงาน และในปลายเดือนตุลาคมช่วงวันที่
22-23 ทางผูจ้ ดั งานขอนัดคุยเรือ่ งการจัดงาน โดยขอเสนอนายกและเลขาธิการสมาคมฯ ในการเป็ นผูต้ ดิ ต่อประสานงานหลัก
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.6 อัพเดทเนื้ อหาจากการประชุมกลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์วสั ดุก่อสร้าง
(เอกสารแนบที่ 4)
คุณนัทยา ตัวแทนนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์วสั ดุก่อสร้าง โดย
ได้นาเสนอหัวข้อที่ได้ประชุมมา เป็ นหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารกาจัดขยะมูลฝอยภาคอุตสาหกรรม และเรื่อง Smart Agriculture
กฎหมายการก่อสร้างอาคารใหม่ทส่ี ่งเสริมการประหยัดพลังงาน ตามเอกสารแนบ
คุณเพชรรัตน์ เพิ่มเติมว่าปั จจุบ ันเรื่อง Circular Economy ควรพิจ ารณาองค์ ประกอบต่ างๆ ที่เกิด จากการ
ประกอบธุ รกิจ เช่น ภาชนะที่บ รรจุก่อ ให้เกิด ผลกระทบอะไรต่ อสัง คม เทรนด์การจัด การมีป ระโยชน์ อย่างไร โดยกฏหมายที่
เกีย่ วข้องกับการกาจัดกากอุตสาหกรรมนัน้ มีมานานแล้ว ซึง่ ถือเป็ นต้นทุนด้านสังคม, ใบประกอบกิจการ และต่างๆ ทีก่ ่อเป็ นต้นทุน
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วาระที่ 5

ประธานกลุ่มรายงานอัพเดทข้อมูล – ไม่มี

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

6.2 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
การประชุมครัง้ ต่อไปทีจ่ ากเดิมเป็ นทุกวันอังคารของเดือน ขอกาหนดเป็ นวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ทีป่ ระชุม
เสร็จแล้วขอเชิญกรรมการและทีป่ รึกษารับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ปิ ดการประชุม เวลา 16.45 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ พิเชฐสุนทร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
10 ตุลาคม พ.ศ. 2565
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