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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตสีไทย ครัง้ ที่ 2 / 2565
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
โดยวิ ธี Conference Call ผ่านระบบ Google Meet
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
4. คุณสายัณห์
แม่นดี
5. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
6. คุณอัสชิ
งามลายอง
7. คุณจตุพร
กุลลวะนิธวี ฒ
ั น์
8. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
9. คุณกมลวรรณ์
ธรรมมะ
10. คุณนพดล
เต็มกมลรัตน์
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
2. คุณไพศาล
พุทธสันติธรรม
3. คุณอานวย
อุษณกรกุล
4. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
5. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
2. คุณวรารัตน์
เสถียร
3. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
4. คุณพิศษิ ฐ์
บุญจรรยา
5. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
6. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
7. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
8. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
9. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
10. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
11. คุณปรีชยั
กูเ้ กียรตินันท์
11. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
12. คุณวิเชียร
เจิดรังษี

บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์ นายกสมาคม
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธิการ (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ (แทน)
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โกเวนเจอร์
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

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

บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. ซันโก้เคมิคอลส์
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. คัลเลอร์เคม
ทีป่ รึกษา
บจก. เคมโค้ท
ทีป่ รึกษา
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
ทีป่ รึกษา
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
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เริ่มประชุม 14.10 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่ อง และ แจ้งเพื่อทราบ
2.1 กาหนดการวันประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตัง้ กรรมการและที่ปรึกษา

คุณปภิชชั แจ้งว่าจากกาหนดการเดิมทีจ่ ะมีการจัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขอกาหนดใหม่เป็ นวันพฤหัสบดี
ที่ 24 มีนาคม 2565 โดยงบการเงินปี 2564 กาหนดเสร็จก่อนกาหนดการประชุม
คุณสุชาติแนะนาเพิม่ เติมว่าการประชุมครัง้ นี้ จะมีการเลือกตัง้ กรรมการ โดยสมาชิกสามัญ จะถูกเสนอชื่อและ
รับรองในทีป่ ระชุม โดยเสนอว่าหากวันประชุม หากท่านใดจาเป็ นต้องมีการกักตัว สามารถให้ตวั แทนบริษทั เข้าร่วมแทนได้ โดยให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมลงทะเบียนทางออนไลน์ เช่น ช่องทางไลน์ และส่งผลตรวจ ATK ล่วงหน้า 48 ชัวโมง
่ มีมาตรการเว้นระยะห่าง และ
อาหารเสนอเป็ นแบบกล่องนากลับไปรับประทาน
คุณ สรินทิพ ย์ ได้เสนอข้อมูลการติดต่อโรงแรมที่ใช้จองห้องประชุม คือ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราช
ประสงค์ จองไว้ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า โดยมีของชาร่วยทีแ่ จกในงานได้แก่ เข็มกลัดสมาคม และเสือ้ โปโล
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 เรียนเชิ ญนายกสมาคมผู้ผลิ ตสีเป็ นกรรมการในกลุ่มเคมี
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมและเลือกตัง้ คณะกรรมการในกลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรม โดยคุณ
ศราวุฒิ นายกสมาคมฯ ได้รบั เลือกเป็ นคณะกรรมการในกลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรม
คุ ณ สุ ช าติ เสนอว่ า ผู้ ท่ีไ ด้ ร ับ เลือ กเป็ นนายกสมาคมฯ จะได้ร ับ เลือ กเป็ นคณะกรรมการในกลุ่ ม เคมี สภา
อุตสาหกรรมโดยอัตโนมัติ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.3 งาน FTI Expo 2022
คุณปภิชชั รายงานว่างานเลื่อนไปเป็ นวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2565 โดยได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิ จารณา

3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
ในช่ ว งเดือ นที่ผ่ า นมาไม่ ก ารสมาชิก ใหม่ มีบ ริษั ท GC Glycol Co., Ltd. ที่เป็ น Subsidiary of PTT Global
Chemical ติดต่อเข้ามา และมีส่งรายละเอียดการสมัครให้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้ตดิ ต่อกลับมา
ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกทัง้ หมด 106 บริษทั แบ่งเป็ น สมาชิกสามัญ มีจานวน 47 บริษทั และสมาชิกวิสามัญ มี
จานวน 59 บริษทั
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มีการจ้งเปลีย่ น จานวน 2 บริษทั ดังนี้
1) บริษทั อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จากัด แจ้งเปลี่ยนผูแ้ ทนจากคุณพิเชษฐ์ บุญฤทธิ ์ เป็ นคุณวรารัตน์
เสถียร (วันนี้ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม)
2) บริษทั โจตันไทย จากัด แจ้งเปลีย่ นผูแ้ ทนจากคุณภาณวิทย์ เป็ นคุณจตุพร
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจาเดือน
คุณพิรยิ ะ ขอรายงานรายรับ รายจ่ายประจาเดือนไปรายงานในการประชุมครัง้ หน้า และมีการแจ้งจัดทางบ
การเงินเพื่อให้ทนั รับรองในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 เสนอให้มีตาแหน่ งนายกกิ ตติ มศักดิ์ ในข้อบังคับของสมาคมผู้ผลิ ตสีไทย
คุณปภิชชั นาเสนอเรื่องนายกกิตติมศักดิ ์ทีค่ ุณสุชาติได้เสนอแนะ ว่าข้อบังคับของสมาคมฯ (แก้ไขครัง้ ที่ 4) ไม่มี
ระบุถงึ ตาแหน่ง นายกกิตติมศักดิ ์ จึงขอเสนอให้มตี าแหน่งนี้ขน้ึ และระบุในข้อบังคับของสมาคมฯ ด้วยเหตุผล ดังนี้
1) ผูท้ เ่ี ป็ นนายกกิตติมศักดิ ์ จะไม่สามารถกลับมาดารงตาแหน่งนายกสมาคมฯ ได้อกี ซึง่ จะเป็ นการไม่ผกู ขาด
หรือยึดติดกับตาแหน่งนี้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกรรมการท่านอืน่ ได้ขน้ึ มาเป็ นนายกสมาคมฯ
2) เพื่อเป็ นทีย่ อมรับของสมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่น ในกรณีเป็ นตัวนของสมาคมฯ ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
เจรจา
3) เพื่อเป็ นการให้เกียรติและตอบแทนนายกสมาคมฯ ท่านนัน้ ทีไ่ ด้เสียสละและปฏิบตั หิ น้าทีง่ านสมาคมฯ มา
หลายสมัย
จึงขอเพิม่ เติมข้อความดังกล่าวในข้อ 17 แห่งข้อบังคับของสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย (แก้ไขครัง้ ที่ 4) ในตอนท้ายว่า
“สาหรับนายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งเกินสีค่ ราวขึน้ ไป ให้ถอื ว่าเป็ น นายกกิตติมศักดิ ์โดยปริยาย และจะกลับมา
ดารงตาแหน่งนายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยอีกต่อไปมิได้”
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นชอบ ให้นาเสนอเป็ นวาระเข้าทีป่ ระชุมใหญ่สามัญของสมาคมฯ และแก้ไขข้อบังคับ
3.4 ค่าใช้จา่ ยทดสอบสีน้า มอก.
(เอกสารแนบที่ 1)
คุณปภิชชั รายงานว่าทางสมาคมฯ ได้มกี ารทาจดหมายแจ้งไปยังหอการค้าไทยเมื่อ 5 มกราคม 25654 และ ยัง
ไม่มคี วามคืบหน้า
คุณสุชาติแจ้งว่าได้รบั การแจ้งจากทาง สมอ. เรื่องการส่งตัวอย่างเข้าตรวจสอบในทุกหัวข้อทีไ่ ด้รบั มอก. จาก
เดิมทีม่ เี พียงการสุ่มตรวจในแต่ละหัวข้อ มอก. โดยได้สอบถามผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่นว่าได้รบั การแจ้งเหมือนกันหรือไม่ เนื่องจาก
การส่งตรวจทุก มอก. จะเกิดค่าใช้จ่ายจานวนมากทีเ่ กินความจาเป็ น
คุณอัสชิ แจ้งว่าในปี น้ยี งั ไม่ได้รบั แจ้งได้มกี ารสอบถามภายในและยังไม่ได้รบั คาตอบ แต่ปีก่อนๆ มีการสุ่มตรวจ
คุณจารุรตั น์ แจ้งว่ายังไม่ได้รบั แจ้ง แต่ปีก่อนๆ เป็ นการสุ่มตรวจ
คุณสุชาติ จึงแนะนาว่าให้ทางสมาคมฯ ทาหนังสือไปยัง สมอ. และขอทานัดเข้าพบท่านเลขาธิการ สมอ. เพื่อให้
ทันกับข้อกาหนดทีจ่ ะออกมาบังคับใช้ โดยเชิญสมาชิกในสมาคมทัง้ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่เข้าพบเพื่อให้ขอ้ บังคับสอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกบริษทั และหากบริษทั ใดทีไ่ ด้รบั การแจ้งอัพเดทจากทาง สมอ. รบกวนแจ้งให้ทางสมาคมฯ ทราบ
คุณปภิชชั แจ้งว่าได้รบั ให้ส่งตรวจสอบทุกผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันกับทีค่ ุณสุชาติได้รบั แจ้ง
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คุณอานวย แจ้งเพิม่ เติมว่าได้สอบถามไปยังหน่วยติดตาม ของ สมอ. และได้รบั การแจ้งว่าต้องส่งตรวจสอบตาม
ทุกพารามิเตอร์และทุกตัวอย่างเช่นกัน
คุณสุชาติ แนะนาเพิ่มเติมว่าสมาคมฯ ควรเข้าชี้แจงกับทาง สมอ. เนื่องจากมาตรฐาน มอก. เป็ นมาตรฐาน
สมัครใจ ผูป้ ระกอบการจะขอหรือไม่ขอก็ได้ แต่ในความต้องการและมาตรฐานของประเทศนัน้ มาตรฐาน มอก. เป็ นทีจ่ าเป็ นต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สนิ ค้า และยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย จึงควรมีแรงจูงใจให้ผผู้ ลิต โดยเฉพาะรายเล็กทีม่ มี าตรฐานสินค้าอยู่แล้ว
ให้ผลิตสินค้าและขอมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ มอก. ซึ่งเป็ นสิ่งที่สมาคมฯ ควรผลักดัน และชี้แจงเรื่องค่าทดสอบ เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกให้ได้รบั มาตรฐาน มอก. ให้ได้จานวนมาก
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และรับเรื่องทาจดหมายส่งถึงเลขาฯ สมอ.
3.5 ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตฉลากเขียว
(เอกสารแนบที่ 2)
คุณปภิชชั รายงานว่าทางสมาคมฯ ได้ทาหนังสือขอลดค่าธรรมเนียมไปยัง ประธานคณะกรรมการสมาคม
การค้ากลุ่มอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย เพื่อขอให้ช่วยประสานงานไปยังฉลากเขียว แต่ยงั ไม่ได้รบั ความคืบหน้า
คุณสุชาติ ชี้แจงเพิม่ เติมว่าสัดส่วนค่าธรรมเนียมจะคุม้ ค่าก็ต่อเมื่อมีการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบจานวนมาก แต่
ไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์จานวนน้ อย โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็ นองค์กรอิสระ มีอานาจตัดสินใจในการ
พิจารณา อาจไม่ได้ให้ความสาคัญกับข้อเรียกร้องของสมาคมฯ เช่นเดียวกับมาตรฐาน มอก. ที่ควรมีแรงจูง ใจให้ผู้ประกอบการ
ได้รบั ใบอนุ ญาต โดยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการไม่สูงมาก ซึ่งการได้เข้าไปชี้แจงพบผูร้ บั ผิดชอบฉลากเขียวโดยตรง จะเป็ นการ
ช่วยให้การส่งเรื่องมีน้าหนักมากขึน้ และสินค้ากลุ่มสีทาอาคารเป็ นกลุ่มทีย่ ่นื เข้าขอฉลากเขียวมากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าอื่น
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.6 Credit Term ข้อมูลที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขอเพิ่ มเติ ม
(เอกสารแนบที่ 3)
คุณ สรินทิพย์ รายงานว่าหลังจากที่มีส่งคาตอบตามที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขอเพิ่มเติม นัน้
ได้รบั คาตอบให้สมาคมผู้ผลิตสีไทยดาเนินการตามกฏหมายไปก่อน เนื่องจากข้อมูลที่ให้ไปเพิ่มเติมยังมีน้ าหนักการขอละเว้น
กฏหมายไม่มากพอ และได้ขอให้สมาคมฯ ส่งข้อมูลเพิม่ เติมให้อกี ครัง้ ซึง่ เป็ นข้อมูลเชิงลึก ตามหัวข้อดังนี้
1) ขัน้ ตอนดาเนินการและระยะเวลาในต่ละขัน้ ตอนตัง้ แต่การซื้อวัตถุดบิ การผลิต และการจาหน่ายของธุรกิจ
อุตสาหกรรมสีตงั ้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า
2) รายละเอียดในกระบวนการผลิตสินค้าทีแ่ สดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในอุตสาหกรรมการผลิตสี
3) ระยะเวลาและรายละเอียดในการเก็บสต๊อกสินค้าของสีแต่ละประเภท
โดยส่งคาตอบให้กรรมการและที่ปรึกษาพิจารณาคาตอบ หากไม่มีขอ้ คิดเห็นและข้อแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่ง
คาตอบตามทีไ่ ด้ร่างไว้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 15.30 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม :

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม :

นายศราวุฒ ิ รัชนกูล
2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
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