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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
้ ่ 4/2562
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
2. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล

บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
บมจ.อีซน่ึ เพ้นท์

3. คุณสุชาติ
4. คุณวิชยั
5. คุณนภา
6. คุณภาณวิทย์
7. คุณพิรยิ ะ
8. คุณวรวัฒน์
9. คุณสุรนาถ
10. คุณจุรรี ตั น์

เตียนโพธิทอง
คุณูปการ
สีตวาริน
ลิม่ ศิลา
ชโลธร
ชัยยศบูรณะ
สมกาเนิด
ผิวอ่อน

นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ
กลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บจก.เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บจก.กัปตัน โค๊ตติง้
ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก.โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก.อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก.เบเยอร์
กรรมการ
บจก.โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล กรรมการ
บมจ.ไดเมท (สยาม)
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณประสิทธิ ์
2. คุณอานวย
3. คุณสายันต์
4. คุณบุญยิง่
5. คุณธีรชัย
6. คุณประยุทธ์
7. คุณสรินทิพย์
8. คุณพิชญานันท์

ภูมสิ ถิตย์พงษ์
อุษณกรกุล
แม่นดี
ปริยะบารุงชาติ
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
เตชะมนูญ
ปณั ฑพลังกูร
ภานาทรัพย์ถาวร

--บจก.โกเวนเจอร์
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
บจก.ยูรโี คท-ไทย
บจก.คัลเลอร์เคม
บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
บจก.ฮาโต้เพ้นท์ เจ.เค.อาร์.

กรรมการลาประชุม
1. คุณปภิชชั
2. คุณจินณรงค์
3. คุณศราวุฒิ
4. คุณสุจติ รา
5. คุณพิเชษฐ์

ตัง้ คารวคุณ
อัศวเรืองชัย
รัชนกูล
โฆสวรรณะ
บุญญฤทธิ ์

บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศ
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม
บจก.เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์ นายทะเบียน
บจก.อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) (สาขาชลบุร)ี เลขาธิการ
บจก.อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
สมาชิกสามัญ
นายทะเบียน (แทน)
สมาชิกสามัญ
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6. คุณสมบูรณ์
ภักดิแจ่
บจก.ซันโก้เคมิคอล
กรรมการ
์ มใส
7. คุณพิศษิ ย์
บุญจรรยา
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
8. คุณมยุรี
ดิฐภักดีกุล
--ทีป่ รึกษา
9. คุณวิเชียร
เจิดรังสี
--ทีป่ รึกษา
เริ่มประชุม 14.10 น.
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 3/ 2562 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562
แก้ไข นามสกุลคุณประสิทธิ ์ ให้ถูกต้อง คุณประสิทธิ ์ ภูมสิ ถิตย์พงษ์
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรือ่ งสืบเนื่ อง
2.1 การเก็บค่าบารุงสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิ กที่คงค้างค่าบารุงสมาคมฯ
คุณพิรยิ ะ แจ้งในทีป่ ระชุมว่าจานวนสมาชิกทีค่ า้ งชาระค่าบารุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จานวน 53 บริษทั และ
ได้เตรียมออกหนังสือเรียกเก็บเงิน แล้ว โดยจะนาส่งให้ทางคุณพิชญานันท์ ช่วยส่งไปรษณีย์ ออกไปยังบริษัทที่ค้างชาระต่อไป
เนื่องจากเดิม ออกเป็ นจดหมายแจ้งไป บางบริษทั ไม่สามารถใช้จดหมายทาการเบิกจ่ายได้ จึงต้องออกเป็ น ใบเรียกเก็บเงิน หรือ
หนังสือเรียกเก็บเงิน แทน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 รายงานความคืบหน้ าการทางานของคณะทางานกฎหมายซา้ ซ้อน โดยคณะทางาน ได้แก่ คุณสายันห์
และคุณสุชาติ
คุณสายันต์ แจ้งในที่ประชุมว่า การประเมินความเสีย่ ง ความร้อน แสงสว่าง เสียง กฎหมายที่ออกจากกระทรวง
อุตสาหกรรม และ กระทรวงแรงงานนัน้ มีความซ้าซ้อนในบางตัว โดยมาตรฐานของแต่ละกระทรวงจะตัง้ มาตรฐานไว้ไม่เท่ากัน แต่
ผูป้ ระกอบการต้องปฏิบตั ติ ามให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแต่ละกระทรวง คุณสายันต์ได้รวบรวมตัวกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะซ้าซ้อน
หรือ ขัดแย้งกัน โดยแยกเป็ นหัวข้อต่างๆ และได้มอบให้กบั ทางสมาคมในการดาเนินเรื่องกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
คุณสุชาติแจ้งชี้แจงเพิม่ เติม ในทีป่ ระชุม ถึงอุปสรรค ในการขออนุ ญาตฉลากเขียวทีม่ คี ่าขอใบอนุ ญาตที่สงู ขึน้ มาก
เป็ นการขึน้ ค่าธรรมเนียมทีไ่ ม่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐทีส่ นับสนุนสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ค่าธรรมเนียม ในการ
ขอนุญาตฉลากเขียว เพิม่ จาก 5,000 บาท เป็ น 40,000 บาท จึงควรชีใ้ ห้ภาครัฐเห็นว่า ผูป้ ระกอบการควรได้รบั ส่งเสริมจากภาครัฐ
ในการช่วยลดค่าธรรมเนียม
คุณวรวัฒน์ แจ้งในทีป่ ระชุมว่า ในการพูดคุยกับภาครัฐว่า เราควรทีจ่ ะรวบรวมข้อมูลของผูท้ เ่ี คยได้รบั ฉลากเขียวใน
ผลิตภัณฑ์ก่อนทีจ่ ะเพิม่ ค่าธรรมเนียม เปรีบเทียบหลังจากทีม่ กี ารเพิม่ ค่าธรรมเนียม ว่าบริษทั ต่างๆมีจานวนของผลิตภัณฑ์ทล่ี ดลง
หรือไม่ และมีจานวนเท่าไร
ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งในทีป่ ระชุมว่า ทางคุณสุชาติได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และได้เชิญ
ให้จดั ทา Work Shop วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่องกฎหมาย รวบรวม เพื่อนาเสนอกับทางภาครัฐ มอบหมายให้คุณสายันต์ และ
คุณภาณวิทย์ ร่วมทา Work Shop ในครัง้ นี้ดว้ ย
คุณสุชาติ รายงานในทีป่ ระชุม เกีย่ วกับสภาหอการค้าไทย วิสยั ทัศน์ ทีม่ าของสภาหอ นโยบายของสภาหอ ทิศทาง
โครงสร้างและกลยุทธ์ของสภาหอการค้าไทย
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.3 รายงานความคืบหน้ าเรือ่ ง Line Official ของสมาคม โดย คุณปภิ ชชั
คุณประยุทธ์ แจ้งในทีป่ ระชุมว่า คุณปภิชชั จะนาเสนอในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.4 สีบริจาควัดครึง่ ใต้ จ.เชียงราย
ประธานในที่ป ระชุ มแจ้ง ว่า ปริมาณสีท่จี ะใช้โดยประมาณ 3,000 ตร.ม. โดยแยกเป็ นสีทาภายนอก-ภายใน
ประมาณ 2,000 ตร.ม. และ สีทาฝ้า 900 ตร.ม. คานวณแล้วใช้สที บั หน้า 45 ถัง และ สีรองพืน้ ปูนเก่า 20 ถัง
คุณเพชรัตน์แจ้งในทีป่ ระชุมว่า ให้ทาเป็ นส่วนลดพิเศษ 30% จากราคาทีท่ างโรงเรียนเสนอมา ตรม./140 บาท และ
ในเรื่องการส่งมอบสี มอบหมายให้ตวั แทนของบริษทั นัน้ เป็ นตัวแทนมอบ
คุณสุชาติแจ้งในทีป่ ระชุมว่า เสนอให้ประธานในทีป่ ระชุมรับดูแลในส่วนของสีบริจาคให้กบั ทางโรงเรียน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คุณสุชาติ ได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการสภาหอการค้าไทย และประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย
ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งในทีป่ ระชุมว่า ทางคุณสุชาติได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และได้เชิญ
ให้จดั ทา Work Shop วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับกลุ่มสมาคมการค้าทีเ่ ป็ นสมาชิก สภาหอการค้าไทย ซึง่ ทางสมาคมฯ ได้
นาเสนอเรื่องกฎหมายซ้าซ้อน กฎหมายทีข่ ดั แย้ง และกฏหมายทีไ่ ม่สามารถปฎิบตั ไิ ด้ กับทางสภาหอเพื่อทีจ่ ะทา workshop เสนอ
กับทางภาครัฐ ทางประธานในทีป่ ระชุมได้มอบหมายให้คุณสายันต์ และคุณภาณวิทย์ ร่วมทา Work Shop ในครัง้ นี้ดว้ ย
คุณสุชาติ ได้รายงานในทีป่ ระชุม เกีย่ วกับภาพองค์กรและการทางานของสภาหอการค้าไทย รวมถึงวิสยั ทัศน์ ทิศ
ทางการทางาน โครงสร้างและกลยุทธ์ของสภาหอการค้าไทยให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์แจ้งในทีป่ ระชุมว่า จานวนสมาชิก ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จานวน 100 บริษทั สามัญ 47 บริษทั
วิสามัญ 53 บริษทั
-บริษทั ยูเนียน เคมเทค จากัด ได้โอนค่าสมัครสมาชิก 8,000 บาทเข้ามาแล้ว ประเภทวิสามัญ
-บริษทั Nynas Pte Ltd (ผูผ้ ลิต white oil สารละลายใน solvent และสินค้าประเภท pigment) อยู่ในขัน้ ตอนการ
พิจารณาการเป็ นสมาชิก ยังไม่ได้สง่ ใบสมัครเข้ามา
-บริษทั เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิต Black Carbon จะส่งใบสมัครและโอนชาระค่าสมัคร
สมาชิกใหม่เข้ามาภายในอาทิตย์น้ี
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
คุณพิรยิ ะแจ้งในทีป่ ระชุมเรื่องรายรับและรายจ่ายต่อเดือน ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ดังนี้
เดือนพฤษภาคม 2562 รายรับ 17,000.00 บาท รายจ่าย 19,947.00 บาท มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ -2,947.00 บาท
เดือนมิถุนายน 2562 รายรับ 9,937.00 บาท รายจ่าย 193.80 บาท มีรายรับมากว่ารายจ่าย 9,743.30 บาท
รายรับจากค่าบารุงสมาชิก 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 สามัญ 119,992.00 บาท วิสามัญ 96,000.00 บาท
มติ ที่ประชุม ทีประชุมรับทราบ
3.3 การออกบูธ ASIA PACIFIC COATING SHOW 2019 วันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา
ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งว่า การออกบูธ APCS 2019 นี้ ทางสมาคมจะไม่มกี ารเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนจากสมาชิก
คุณเพชรัตน์ แจ้งในทีป่ ระชุมว่า ให้กาหนดค่าใช้จ่ายในการออกบูธ ครัง้ นี้และขออนุมตั งิ บประมาณที่ 30,000 บาท
ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งว่า ทางสมาคมได้รบั มอบหมายให้เรียนเชิญผูท้ จ่ี ะมาเป็ นประธานเปิ ดงาน โดยคุณสุชาติจะทาการเรียนเชิญ
คุณจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ หรือ คุณสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ มาเป็ นประธานในงาน โดยให้ทางคุณพิชญานันท์เตรียมทาหนังสือเรียน
เชิญไว้ก่อน หลังทีม่ กี ารแต่งตัง้ รัฐบาลแล้วก็จะได้สง่ หนังสือเชิญไปเลย
คุณพิชญานันท์ รายงานในทีป่ ระชุมถึงรูปแบบและราคา ของ Pop Up และ Roll Up สาหรับเตรียมจัดงานครัง้ นี้
โดยประธานในทีป่ ระชุมได้มอบหมายให้ทมี เลขาฯ รวบรวม รูปแบบ และปรึกษาร่วมกับคุณปภิชชั แล้วนาเสนอในห้องไลน์ TPMA
COMMITTEES ต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.4 สรรหาและแต่งตัง้ ตัวแทนของสมาคมเพื่อเข้าร่วมเป็ นที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย
ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งว่า ตัวประธานได้เป็ นตัวแทนของสมาคม ในการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าไทยโดย
ตาแหน่ง และคุณสุชาติ ได้เรียนเชิญคุณเพชรรัตน์มาเป็ นทีป่ รึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประทศไทย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.5 การรวบรวมข้อมูลสาหรับการประชุม APIC 2019 ที่ประเทศมาเลเซีย
ประธานทีป่ ระชุมแจ้งในทีป่ ระชุม เกีย่ วกับตัวเลข Coating Analysis 2018-2019 ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั โครอสซอลที่
667,938 ตัน ในปี 2018 ถือเป็ นตัวทีค่ ่อนข้างสูงมาก เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา จึงมอบหมาย คุณนภา คุณภาณวิทย์ คุณสายันต์
และคุณสุจติ รา โดยทีจ่ ะให้คุณอานวย ช่วยรวบรวมและนาเสนอตัวเลขกับทีป่ ระชุมครัง้ หน้า
วาระที่ 4

ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติ ดตามเรือ่ งต่างๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
- คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า – รายงานการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- คุณจินณรงค์ ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (ลาการประชุม)
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ (ลาการประชุม)
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- คุณวิชยั ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – การเพิม่ ยอดสมาชิกสมาคม ยังไม่มคี วามคืบหน้า
- คุณสุชาติแจ้งในทีป่ ระชุมว่า อยากให้ทบทวนเรื่องช่องทางการสื่อสารของสมาคม มีความเพียงพอหรือไม่
เช่นไลน์กลุ่ม ของสมาคม มีกรรมการในไลน์กลุ่มครบทุกท่านหรือไม่
- คุณวรวัฒน์แจ้งในทีป่ ระชุมว่า ไลน์กลุ่ม เก่าทีม่ อี ยู่ไม่ต้องลบก็ได้ เพียงแต่อยากให้เพิม่ อีก 1 ห้องเพื่อเอาไว้
แชร์ขอ้ มูล ข่าวสารต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก
- ประธานในทีป่ ระชุม ได้มอบหมายให้คุณปภิชชั ศึกษาข้อมูลและวิธกี าร
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5

เรือ่ งอื่นๆ
5.1 ตารางการประชุมกรรมการสมาคมฯ เดือน กรกฎาคม – พฤศจิ กายน 2562 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า การประชุมกรรมการสมาคมฯ จะมีข้นึ ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน โดยจะมี
ประชุมครัง้ ที5่ /2562 ทีต่ รงกับพุธ ที่ 31 กรฎาคม 2562 และในเดือน ธันวาคม จะไม่มกี ารประชุมกรรมการสมาคมฯ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 16.20 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

คุณพิชญานันท์ ภานาทรัพย์ถาวร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นางสาวสุจติ รา โฆสวรรณะ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นางเพ็ญนภา โหสกุล
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
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