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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
  1/2563
วันอังคาร ที 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน 3
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11. คุณนารีรตั น์
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บจก.อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส(ประเทศไทย สาขาชลบุรี เลขาธิการ
ลิมศิลา
บจก.โจตันไทย
รองเลขาธิการ
ปณั ฑพลังกูร
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล เพ็นท์ นายทะเบียน (แทน)
สมกําเนิด
บจก.โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล กรรมการ
ภักดิแจ่
บจก.ซันโก้เคมิคอลส์
กรรมการ
, มใส
เถาว์ชาลี สิงห์สาย บจก.เบเยอร์
กรรมการ
บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
บมจ.อีซนึ เพ้นท์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณถาวร
2. คุณประสิทธิ ,
3. คุณสุเมธ
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ทีปรึกษา (แทน)
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
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สมาชิกสามัญ

กรรมการลาประชุม
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4. คุณจินณรงค์
5. คุณนภา

คุณูปการ
รัชนกูล
ชโลธร
อัศวเรืองชัย
สีตวาริน

บจก.กัปตัน โค๊ตติง'
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล เพ็นท์
บจก.อุไรพาณิชย์
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

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

หน้า 2 จาก 5

6. คุณอํานวย
7. คุณพิเชษฐ์
8. คุณพิศษิ ย์
9. คุณสมพงษ์
10. คุณมยุรี

อุษณกรกุล
บุญญฤทธิ ,
บุญจรรยา
เณรรักษา
ดิฐภักดีกุล

บจก.โกเวนเจอร์
บจก.อัคโซ่
3 โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย)
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
บจก.เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
------

ทีปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา

เริมประชุม 16.10 น.
วาระที 1
รับรองรายงานการประชุม ครังที
  9/2562 เมือวันอังคาร ที 26 พฤศจิ กายน พ.ศ.2562
แก้ไขหน้าที3 วาระ 2.4 จาก เปิ ดรับบริจาค เป็ น ปิ ดรับบริจาคภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2562
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที 2

เรือ งสืบเนื อง และ แจ้งเพือทราบ
2.1 การเก็บค่าบํารุงสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิ กทีคงค้างค่าบํารุงสมาคมฯ
เนืองจากคุณพิรยิ ะ ลาการประชุมจึงยังไม่มรี ายงานความคืบหน้า

มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
2.2 รายงานเรือ ง Line เกียวกับเนื อหาทีจะสร้างปฏิ สมั พันธ์กบั ทางสมาชิ กสมาคม โดย คุณปภิ ชชั
คุณปภิชชั รายงานในทีประชุมว่า กําลังอยู่ระหว่างการรบรวมข้อมูล และเนื'อหาทีนํามาเขียน Content ของ
Line และ ในส่วนของ Newsletter อยู่ระหว่างการศึกษาเนื'อหาและได้มกี ารดูขอ้ มูลจากเวปไซต์ของทีต่างๆร่วมด้วย โดยกําหนดไว้
ว่าจะทํา Newsletter ออกมาปี ละ 2 ครัง' คือครึงปี แรก และ ครึงปี หลัง
ประธานในทีประชุม เสนอว่า เนื'อหาทีจะนํ ามาเขียน Content นัน' ขอให้เป็ นกิจกรรมต่างๆของสมาคม หรือ
กฎหมายทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมสี ทีมีการเปลียนแปลง เป็ นต้น
คุณเพชรรัตน์ เสนอว่า ควรเพิมตารางกิจกรรมต่างๆของทางสภาอุตสาหกรรมด้วย โดยให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าที ชือคุณ
เจอร์รี 02-3451175 เพือขอทราบกําหนดการกิจกรรมต่างๆ
คุณ สุช าติ เสนอว่ า ควรเพิมตารางกิจ กรรมต่ า งๆของทางสภาหอการค้า ไทยด้ว ย เช่ น กัน และอยากให้มีก าร
ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสมาคมเพือทราบถึงสิทธิประโยชน์ทสมาชิ
ี
กสมาคมจะได้รบั ว่า สมาคมผูผ้ ลิตสีไทยเป็ นสมาชิกของสภา
หอการค้าไทยอยู่แล้ว และสมาชิกของสมาคมฯทุกบริษทั จะได้รบั การเป็ นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยโดยอัตโนมัติ และสมาชิก
สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสภาหอการค้าไทย
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
2.3 รายงานความคืบหน้ าการตอบกลับผลการทดสอบความทนนํา และความทนด่างของสีอิมลั ชันใช้งาน
ทัวไป

มอก.272-2549 และ ข้อมูลแบ่งชัน คุณภาพของสีอิมลั ชันทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549 จาก
สมาชิ กสมาคม
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ประธานในทีประชุม รายงานในทีประชุมว่า ทางสมาคมได้สง่ จดหมายขอความร่วมมือในการทดสอบความทนนํ'า
และความทนด่างฯ ออกไปยังสมาชิกสามัญ ทัง' หมด 45 บริษทั ณ วันที 15 มกราคม 2563 ตอบกลับมา 21 บริษทั ผลทีได้จาก
สมาชิกทีตอบกลับมา คือ
- ผลการทดสอบความทนนํ'า ทําได้ 12 บริษทั / ทําไม่ได้ 4 บริษทั
- ผลการทดสอบความทนด่าง ทําได้ 12 บริษทั / ทําไม่ได้ 4 บริษทั
- ความคิดเห็นเรืองการแบ่งชัน' คุณภาพ เห็นด้วย 3 บริษทั / ไม่เห็นด้วย 15 บริษทั
- สมาชิกไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจากไม่ได้มกี ารผลิตสีน'ํา 3 บริษทั
ในทีประชุมเห็นควรว่าผลทีได้จากการตอบกลับจากสมาชิกนี' สามารถทําหนังสือแจ้งผลตอบกลับทาง สมอ.ต่อไปได้
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ และเห็นพ้องให้มกี ารทําหนังสือตอบกลับผลการทดสอบแจ้งกลับไปยัง สมอ. ต่อไป
2.4 รายงานความคืบหน้ างาน 20 ปี TPMA วันที 12 มีนาคม 2563 ทีโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม3
ประธานในทีประชุม แจ้งในทีประชุม ว่าได้มกี ารจองโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม3 ไว้แล้วสําหรับงาน
วันที 12 มีนาคม 2563 และในวันดังกล่าวจะมี
- การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563
- การเลือกตัง' กรรมการชุดใหม่ วาระ ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2565
- ฉลองครบรอบ 20 ปี TPMA
คุณปภิชชั ได้มกี ารนํ าเสนอแบบโลโก้ สําหรับงาน 20 ปี TPMA และในทีประชุมได้ร่วมกันลงเสียงเลือก
แบบโลโก้ของงาน เป็ นแบบที 1 โดยให้มกี ารปรับข้อความ จาก YEAR เป็ น TPMA
คุณเพชรรัตน์ แจ้งว่าจะเรียนเชิญ คุณเกรียงไกร เธียรนุ กูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็ นแขกผูใ้ หญ่ในงานครัง' นี'ดว้ ย
คุณสุชาติ แจ้งว่าจะเรียนเชิญ คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณสนัน
อังอุบลกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือเป็ นแขกผูใ้ หญ่ และเป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานด้วย
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
2.5 การประชุม APIC 2020 จะจัดขึน ทีเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน วันที 13-15 กรกฎาคม 2563
ประธานในทีประชุม แจ้งในทีประชุมว่า การประชุม APIC 2020 จะมีการจัดขึน' ทีเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน
วันที 13-15 กรกฎาคม 2563 ในส่วนของรายละเอียดและวาระการประชุม ทางผูจ้ ดั งานจะแจ้งให้ทราบอีกครัง'
ทาง สมอ. ได้สง่ หนังสือแจ้งเรืองการเปิ ดใช้ระบบตรวจการอิเล็คทรอนิคส์ (E-Surveillance) จะมีการเริมบังคับ
ใช้ วันที 2 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ

วาระที 3

เรือ งเพือพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์ แจ้งในทีประชุมว่า มีสมาชิกใหม่ เพิมเข้ามา 3 ราย ได้แก่
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- บ.เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ประเภทวิสามัญ
- บ.ยูนิคไฟน์ โปรดักส์ จํากัด ประเภทวิสามัญ
- บ.ไบรเทน โปลีเทรดดิง' จํากัด ประเภทวิสามัญ
จํานวนสมาชิกสมาคม ณ วันที 10 มกราคม 2563 มีทงั ' หมด 103 บริษทั สมาชิกสามัญ 46 บริษทั สมาชิกวิสามัญ 57 บริษทั
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
3.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจําเดือน
เนืองจากคุณพิรยิ ะ ลาการประชุมจึงยังไม่มรี ายงานความคืบหน้า
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
3.3 เสนอให้มีการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย เรือ งการแต่งตัง นายกกิ ตติ มศักดิA
ประธานในทีประชุม แจ้งในทีประชุมว่า ขอให้มกี ารเพิมตําแหน่งนายกกิตติมศักดิของสมาคมฯ
โดยคุณสมบัติ
,
ของนายกกิตติมศักดิ , ต้องอยู่ในตําแหน่งนายกสมาคมครบ 8 ปี หรือ 4 วาระ และขอเสนอรายชือ คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล และ
คุณสุชาติ เตียนโพธิทอง เป็ นนายกกิตติมศักดิ ,
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ และ เห็นพ้องให้มกี ารบรรจุ เรืองการแต่งตัง' นายกกิตติมศักดิ , ในวาระของการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2563 ด้วย
ประธานกลุม่ ต่างๆ รายงานผล การติ ดตามเรือ งต่างๆ ทีได้รบั มอบหมาย
-คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า
รายงานในทีประชุมว่า CPTPP เท่าทีได้ร่วมรับฟงั การบรรยายมานัน' จะมีผลกระทบกับสมาชิกของสมาคม
เราค่อนข้างน้อย เนืองจาก สมาชิกไม่ค่อยได้มกี ารส่งออก
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แจ้งในทีประชุมว่า ทางกลุ่มเคมีจะมีการจัดอบรม ในวันที 27-28 มกราคม 2563 เรือง กรณีศกึ ษาปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมเคมี ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน'ํา
-คุณนภา ประธานกลุ่มวิชาการ (ลาการประชุม)
-คุณสายันต์ ประธานกลุ่มสิงแวดล้อม (แทน)
แจ้งในทีประชุมว่า ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีการยกเลิกประกาศประกาศฉบับเดิม
แต่ไม่ค่อยเกียวข้องกับอุตสาหกรรมสี จะเกียวข้องกับอุตสาหกรรมปริโตรเคมี และ เหมืองแร่
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ
- คุณวิชยั ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – การเพิมยอดสมาชิกสมาคม (ลาการประชุม)
วาระที 4

มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
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หน้า 5 จาก 5

ปิ ดการประชุม เวลา 17.30 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางพิชญานันท์ ภานาทรัพย์ถาวร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นางสาวสุจติ รา โฆสวรรณะ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นางเพ็ญนภา โหสกุล
30 มกราคม พ.ศ.2563

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

