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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครัง้ท่ี 4/2562 

วนัพธุ ท่ี  3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต ์ห้อง Steward Box ชัน้ 3 
 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณเพญ็นภา โหสกุล บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) นายกสมาคม (ประธานทีป่ระชุม) 

2. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ.อซีึน่ เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม  และ 

    กลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

3. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประธานกลุ่มการคา้ 

4. คุณวชิยั คุณูปการ บจก.กปัตนั โค๊ตติง้ ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

5. คุณนภา สตีวารนิ บมจ.ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ 

6. คุณภาณวทิย ์ ลิม่ศลิา บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

7. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

8. คุณวรวฒัน์  ชยัยศบรูณะ บจก.เบเยอร ์ กรรมการ 

9. คุณสรุนาถ สมก าเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล กรรมการ 

10. คุณจุรรีตัน์ ผวิอ่อน บมจ.ไดเมท (สยาม) กรรมการ                
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ --- ทีป่รกึษา 

2. คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์ ทีป่รกึษา 

3. คุณสายนัต ์ แม่นด ี บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

4. คุณบุญยิง่ ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก.ยรูโีคท-ไทย ทีป่รกึษา 

5. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ทีป่รกึษา 

6. คุณประยุทธ ์ เตชะมนูญ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม สมาชกิสามญั 

7. คุณสรนิทพิย ์ ปณัฑพลงักรู บจก.เจ บ ีพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ นายทะเบยีน (แทน) 

8. คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์เจ.เค.อาร.์ สมาชกิสามญั 
 

กรรมการลาประชุม 

1. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

2. คุณจนิณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม 

3. คุณศราวุฒ ิ รชันกลู บจก.เจ.บ.ีพ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ นายทะเบยีน 

4. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) (สาขาชลบุร)ี  เลขาธกิาร 

5. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ ์ บจก.อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 
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6. คุณสมบรูณ์ ภกัดิแ์จ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอล กรรมการ 

7. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์ กรรมการ 

8. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกีุล --- ทีป่รกึษา 

9. คุณวเิชยีร เจดิรงัส ี --- ทีป่รกึษา 

เร่ิมประชุม 14.10 น. 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  3/ 2562 เมื่อวนัองัคารท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 แกไ้ข นามสกุลคุณประสทิธิ ์ใหถู้กตอ้ง คุณประสทิธิ ์ภูมสิถติยพ์งษ์ 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2 เรือ่งสืบเน่ือง 

2.1 การเกบ็ค่าบ ารงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกท่ีคงค้างค่าบ ารงุสมาคมฯ 
คุณพริยิะ แจง้ในทีป่ระชุมว่าจ านวนสมาชกิทีค่า้งช าระค่าบ ารุง ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 จ านวน 53 บรษิทั และ

ได้เตรยีมออกหนังสอืเรยีกเกบ็เงนิแลว้ โดยจะน าส่งให้ทางคุณพชิญานันท์ ช่วยส่งไปรษณีย์ออกไปยงับรษิัทที่ค้างช าระต่อไป  
เน่ืองจากเดมิ ออกเป็นจดหมายแจง้ไป บางบรษิทัไม่สามารถใชจ้ดหมายท าการเบกิจ่ายได ้จงึต้องออกเป็น ใบเรยีกเกบ็เงนิ หรอื 
หนงัสอืเรยีกเกบ็เงนิ แทน 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

2.2 รายงานความคืบหน้าการท างานของคณะท างานกฎหมายซ า้ซ้อน โดยคณะท างาน ได้แก่ คณุสายนัห์
และคณุสุชาติ 

คุณสายนัต์ แจ้งในที่ประชุมว่า การประเมนิความเสีย่ง ความร้อน แสงสว่าง เสยีง กฎหมายที่ออกจากกระทรวง
อุตสาหกรรม และ กระทรวงแรงงานนัน้ มคีวามซ ้าซอ้นในบางตวั โดยมาตรฐานของแต่ละกระทรวงจะตัง้มาตรฐานไวไ้ม่เท่ากนั แต่
ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติามใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของแต่ละกระทรวง คุณสายนัต์ไดร้วบรวมตวักฎหมายทีม่ลีกัษณะซ ้าซอ้น 
หรอื ขดัแยง้กนั โดยแยกเป็นหวัขอ้ต่างๆ และไดม้อบใหก้บัทางสมาคมในการด าเนินเรื่องกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  

คุณสุชาตแิจง้ชี้แจงเพิม่เตมิในทีป่ระชุม ถงึอุปสรรค ในการขออนุญาตฉลากเขยีวทีม่คี่าขอใบอนุญาตที่สงูขึน้มาก 
เป็นการขึน้ค่าธรรมเนียมทีไ่ม่สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครฐัทีส่นบัสนุนสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ค่าธรรมเนียม  ในการ
ขอนุญาตฉลากเขยีว เพิม่จาก 5,000 บาท เป็น 40,000 บาท จงึควรชีใ้หภ้าครฐัเหน็ว่า ผูป้ระกอบการควรไดร้บัส่งเสรมิจากภาครฐั
ในการช่วยลดค่าธรรมเนียม 

คุณวรวฒัน์ แจง้ในทีป่ระชุมว่า ในการพดูคุยกบัภาครฐัว่า เราควรทีจ่ะรวบรวมขอ้มูลของผูท้ีเ่คยไดร้บัฉลากเขยีวใน
ผลติภณัฑก์่อนทีจ่ะเพิม่ค่าธรรมเนียม เปรบีเทยีบหลงัจากทีม่กีารเพิม่ค่าธรรมเนียม ว่าบรษิทัต่างๆมจี านวนของผลติภณัฑท์ีล่ดลง
หรอืไม่ และมจี านวนเท่าไร  

ประธานในทีป่ระชุมแจง้ในทีป่ระชุมว่า ทางคุณสุชาตไิดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และไดเ้ชญิ
ใหจ้ดัท า Work Shop วนัที ่23 กรกฎาคม 2562 เรื่องกฎหมาย รวบรวม เพื่อน าเสนอกบัทางภาครฐั  มอบหมายใหคุ้ณสายนัต ์และ
คุณภาณวทิย ์ร่วมท า Work Shop ในครัง้นี้ดว้ย 

คุณสชุาต ิรายงานในทีป่ระชุม เกีย่วกบัสภาหอการคา้ไทย วสิยัทศัน์  ทีม่าของสภาหอ นโยบายของสภาหอ ทศิทาง 
โครงสรา้งและกลยุทธข์องสภาหอการคา้ไทย  



 
 

 
หน้า 3 จาก 5 

312 SOI PHAHONYOTHIN 32, PHAHONYOTHIN ROAD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND. 
TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: tpma43.org 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

2.3 รายงานความคืบหน้าเรือ่ง Line Official ของสมาคม โดย คณุปภิชชั 
คุณประยุทธ ์แจง้ในทีป่ระชุมว่า คุณปภชิชั จะน าเสนอในการประชุมครัง้ต่อไป 
 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมรบัทราบ 
  

2.4 สบีริจาควดัครึง่ใต้  จ.เชียงราย 
        ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ปริมาณสีที่จะใช้โดยประมาณ  3,000 ตร.ม. โดยแยกเป็นสีทาภายนอก-ภายใน
ประมาณ 2,000 ตร.ม. และ สทีาฝ้า 900 ตร.ม.  ค านวณแลว้ใชส้ทีบัหน้า 45 ถงั และ สรีองพืน้ปนูเก่า 20 ถงั 
 คุณเพชรตัน์แจง้ในทีป่ระชุมว่า ใหท้ าเป็นสว่นลดพเิศษ 30% จากราคาทีท่างโรงเรยีนเสนอมา ตรม./140 บาท และ 
ในเรื่องการสง่มอบส ีมอบหมายใหต้วัแทนของบรษิทั นัน้เป็นตวัแทนมอบ 
 คุณสชุาตแิจง้ในทีป่ระชุมว่า เสนอใหป้ระธานในทีป่ระชุมรบัดแูลในสว่นของสบีรจิาคใหก้บัทางโรงเรยีน 
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

2.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คุณสุชาติได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสภาหอการค้าไทย และประธานกลุ่ม
อตุสาหกรรม สภาหอการค้าไทย  

ประธานในทีป่ระชุมแจง้ในทีป่ระชุมว่า ทางคุณสุชาตไิดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และไดเ้ชญิ
ใหจ้ดัท า Work Shop วนัที ่23 กรกฎาคม 2562 ร่วมกบักลุ่มสมาคมการคา้ทีเ่ป็นสมาชกิ สภาหอการคา้ไทย ซึง่ทางสมาคมฯ ได้
น าเสนอเรื่องกฎหมายซ ้าซอ้น กฎหมายทีข่ดัแยง้ และกฏหมายทีไ่ม่สามารถปฎบิตัไิด ้กบัทางสภาหอเพื่อทีจ่ะท า workshop เสนอ
กบัทางภาครฐั  ทางประธานในทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหคุ้ณสายนัต ์และคุณภาณวทิย ์ร่วมท า Work Shop ในครัง้นี้ดว้ย 

คุณสชุาต ิไดร้ายงานในทีป่ระชุม เกีย่วกบัภาพองคก์รและการท างานของสภาหอการคา้ไทย รวมถงึวสิยัทศัน์  ทศิ
ทางการท างาน โครงสรา้งและกลยุทธข์องสภาหอการคา้ไทยใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อพิจารณา 

3.1 รบัรองสมาชิกใหม่ 
คุณสรนิทพิยแ์จง้ในทีป่ระชุมว่า จ านวนสมาชกิ ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 จ านวน 100 บรษิทั  สามญั 47 บรษิทั  

วสิามญั  53 บรษิทั   
-บรษิทั ยเูนียน เคมเทค จ ากดั ไดโ้อนค่าสมคัรสมาชกิ 8,000 บาทเขา้มาแลว้  ประเภทวสิามญั  
-บรษิทั Nynas Pte Ltd (ผูผ้ลติ white oil สารละลายใน solvent และสนิคา้ประเภท pigment) อยู่ในขัน้ตอนการ

พจิารณาการเป็นสมาชกิ ยงัไม่ไดส้ง่ใบสมคัรเขา้มา 
-บรษิทั เบอรล่์า คารบ์อน (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติ Black Carbon จะส่งใบสมคัรและโอนช าระค่าสมคัร

สมาชกิใหม่เขา้มาภายในอาทติยน์ี้ 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

3.2 รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
คุณพริยิะแจง้ในทีป่ระชุมเรื่องรายรบัและรายจ่ายต่อเดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม-เดอืนมถุินายน พ.ศ.2562 ดงันี้ 
เดอืนพฤษภาคม 2562 รายรบั 17,000.00 บาท รายจ่าย 19,947.00 บาท มรีายจ่ายมากกว่ารายรบั -2,947.00 บาท 
เดอืนมถุินายน 2562 รายรบั   9,937.00 บาท รายจ่าย  193.80 บาท  มรีายรบัมากว่ารายจ่าย 9,743.30 บาท 
รายรบัจากค่าบ ารุงสมาชกิ 1 มกราคม – 30 มถุินายน 2562  สามญั 119,992.00 บาท วสิามญั 96,000.00 บาท  
 

มติท่ีประชุม ทปีระชุมรบัทราบ 
 
3.3 การออกบูธ ASIA PACIFIC COATING SHOW 2019 วนัท่ี 4-6 กนัยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา 
ประธานในทีป่ระชุมแจง้ว่า การออกบธู APCS 2019 นี้ ทางสมาคมจะไม่มกีารเรยีกเกบ็เงนิค่าสนบัสนุนจากสมาชกิ  

คุณเพชรตัน์ แจง้ในทีป่ระชุมว่า ใหก้ าหนดค่าใชจ้่ายในการออกบธู ครัง้นี้และขออนุมตังิบประมาณที ่30,000 บาท  
ประธานในทีป่ระชุมแจง้ว่า ทางสมาคมไดร้บัมอบหมายใหเ้รยีนเชญิผูท้ีจ่ะมาเป็นประธานเปิดงาน โดยคุณสชุาตจิะท าการเรยีนเชญิ 
คุณจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์หรอื คุณสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ มาเป็นประธานในงาน โดยใหท้างคุณพชิญานันทเ์ตรยีมท าหนังสอืเรยีน
เชญิไวก้่อน หลงัทีม่กีารแต่งตัง้รฐับาลแลว้กจ็ะไดส้ง่หนงัสอืเชญิไปเลย 

 คุณพชิญานนัท ์รายงานในทีป่ระชุมถงึรปูแบบและราคา ของ Pop Up และ Roll Up ส าหรบัเตรยีมจดังานครัง้นี้ 
โดยประธานในทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหท้มีเลขาฯ รวบรวม รปูแบบ และปรกึษาร่วมกบัคุณปภชิชั แลว้น าเสนอในหอ้งไลน์ TPMA 
COMMITTEES ต่อไป 
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3.4 สรรหาและแต่งตัง้ตวัแทนของสมาคมเพื่อเข้ารว่มเป็นท่ีปรกึษากลุ่มอตุสาหกรรม สภาหอการค้าไทย 
 ประธานในทีป่ระชุมแจง้ว่า ตวัประธานไดเ้ป็นตวัแทนของสมาคม ในการประชุมร่วมกบัสภาหอการคา้ไทยโดย
ต าแหน่ง และคุณสชุาต ิไดเ้รยีนเชญิคุณเพชรรตัน์มาเป็นทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมสภาหอการคา้แห่งประทศไทย 
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3.5 การรวบรวมข้อมูลส าหรบัการประชุม APIC 2019 ท่ีประเทศมาเลเซีย  
ประธานทีป่ระชุมแจง้ในทีป่ระชุม เกีย่วกบัตวัเลข Coating Analysis 2018-2019 ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัโครอสซอลที ่

667,938 ตนั ในปี 2018 ถือเป็นตวัทีค่่อนขา้งสูงมาก เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา จงึมอบหมาย คุณนภา คุณภาณวทิย ์คุณสายนัต ์
และคุณสจุติรา โดยทีจ่ะใหคุ้ณอ านวย ช่วยรวบรวมและน าเสนอตวัเลขกบัทีป่ระชุมครัง้หน้า 

 
วาระท่ี 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรือ่งต่างๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย 

- คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้ – รายงานการประชุมร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
- คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
- คุณจนิณรงค ์ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (ลาการประชุม) 
- คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ (ลาการประชุม) 
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- คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิม่ยอดสมาชกิสมาคม ยงัไม่มคีวามคบืหน้า 
- คุณสุชาตแิจง้ในทีป่ระชุมว่า อยากใหท้บทวนเรื่องช่องทางการสื่อสารของสมาคม  มคีวามเพยีงพอหรอืไม่ 

เช่นไลน์กลุ่ม ของสมาคม มกีรรมการในไลน์กลุ่มครบทุกท่านหรอืไม่    
- คุณวรวฒัน์แจง้ในทีป่ระชุมว่า ไลน์กลุ่ม เก่าทีม่อียู่ไม่ต้องลบกไ็ด ้เพยีงแต่อยากใหเ้พิม่อกี 1 หอ้งเพื่อเอาไว้

แชรข์อ้มลู ขา่วสารต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสมาชกิ 
- ประธานในทีป่ระชุม ไดม้อบหมายใหคุ้ณปภชิชั ศกึษาขอ้มลูและวธิกีาร 
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วาระท่ี 5 เรือ่งอ่ืนๆ 

5.1 ตารางการประชุมกรรมการสมาคมฯ เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า การประชุมกรรมการสมาคมฯ จะมขีึ้นทุกวนัองัคารสุดท้ายของเดือน โดยจะมี
ประชุมครัง้ที5่/2562 ทีต่รงกบัพุธ ที ่31 กรฎาคม 2562 และในเดอืน ธนัวาคม จะไม่มกีารประชุมกรรมการสมาคมฯ 
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ปิดการประชุม เวลา 16.20  น.    
 

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 
 
ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 
 
 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 
 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 



 



 


