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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ครังที
  2/2563
วันพฤหัสบดี ที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน 3
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
2. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
แม่นดี
ตัง$ คารวคุณ
โฆสวรรณะ
ปณั ฑพลังกูร
ชัยยศบูรณะ

นายกสมาคม (ประธานทีประชุม)
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ความ
ปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก.สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิงแวดล้อม (แทน)
บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศ
บจก.อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส(ประเทศไทย สาขาชลบุรี เลขาธิการ
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล เพ็นท์ นายทะเบียน (แทน)
บจก.เบเยอร์
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณถาวร
2. คุณประสิทธิ +
3. คุณวิเชียร
4. คุณอํานวย
5. คุณธีรชัย
6. คุณพิชญานันท์

ฐิตธรรมพันธุ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
เจิดรังษี
อุษณกรกุล
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
ภานาทรัพย์ถาวร

บจก.อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
----------บจก.โกเวนเจอร์
บจก.คัลเลอร์เคม
บจก.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)

กรรมการลาประชุม
1. คุณสุชาติ
2. คุณนภา
3. คุณวิชยั
4. คุณศราวุฒิ
5. คุณพิรยิ ะ
6. คุณภาณวิทย์
7. คุณสุรนาถ
8. คุณสมบูรณ์
9. คุณพิเชษฐ์

เตียนโพธิทอง
สีตวาริน
คุณูปการ
รัชนกูล
ชโลธร
ลิมศิลา
สมกําเนิด
ภักดิแจ่
+ มใส
บุญญฤทธิ +

บจก.เครโด อินเตอร์เนชันแนล
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก.กัปตัน โค๊ตติง$
ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์
บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล เพ็นท์ นายทะเบียน
บจก.อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก.โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก.โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล กรรมการ
บจก.ซันโก้เคมิคอลส์
กรรมการ
บจก.อัคโซ่
3 โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ

3.
4.
5.
6.
7.

คุณสายัณห์
คุณปภิชชั
คุณสุจติ รา
คุณสรินทิพย์
คุณจารุรตั น์

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

ทีปรึกษา (แทน)
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
สมาชิกสามัญ
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10. คุณพิศษิ ย์
11. คุณสมพงษ์
12. คุณมยุรี
13. คุณบุญยิง
14. คุณสุเมธ

บุญจรรยา
เณรรักษา
ดิฐภักดีกุล
ปริยะบํารุงชาติ
สุวภัทราชัย

บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
บจก.เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
-----บจก.ยูรโี คท-ไทย
บจก.เคมโค้ท

กรรมการ
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา

เริมประชุม 12.30 น.
วาระที 1
รับรองรายงานการประชุม ครังที
  1/2563 เมือวันอังคาร ที 21 มกราคม พ.ศ.2563
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที 2

เรือ งสืบเนื อง และ แจ้งเพือทราบ
2.1 การเก็บค่าบํารุงสมาคมฯ ปี 2563 และสมาชิ กทีคงค้างค่าบํารุงสมาคมฯ
เนืองจากคุณพิรยิ ะ ลาการประชุมจึงยังไม่มรี ายงานความคืบหน้า

มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
2.2 รายงานความคืบหน้ าการตอบกลับผลการทดสอบความทนนํา และความทนด่างของสีอิมลั ชันใช้งาน
ทัวไป
 มอก.272-2549 และ ข้อมูลแบ่งชัน คุณภาพของสีอิมลั ชันทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549
ประธานในทีประชุม รายงานในทีประชุมว่า ทางสมาคมได้ทาํ หนังสือแจ้งผลการทดสอบความทนนํ$า และความ
ทนด่างฯ กลับไปยัง คุณรัชนันท์ เลขากองกําหนดการของทาง สมอ. เรียบร้อยแล้ว
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
2.3 รายงานความคืบหน้ าเรือ งการจัดทํา Newsletter ของสมาคม โดยคุณปภิ ชชั
คุณปภิชชั แจ้งในทีประชุมว่า กําลังรวบรวมเนื$อหาในการเขียน Newsletter
โดยคาดการณ์ ว่าจะออก
Newsletter 2 ครัง$ ใน 1 ปี และครัง$ แรกจะเริมออกได้หลังจากเสร็จสิน$ งาน 20 ปี การก่อตัง$ สมาคมผูผ้ ลิตสีไทย
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
2.4 รายงานความคืบหน้ างาน 20 ปี การก่อตัง สมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย วันที 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องวิ มานทิ พย์
ขัน 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3
ประธานในทีประชุม ได้ปรึกษาในทีประชุม ถึงรายละเอียดและงบประมาณของการจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี
การก่อตัง$ สมาคผูผ้ ลิตสีไทย และมอบหมายงานต่างๆ ดังนี$
- ป้ายคล้องคอเข้าหน้างาน ให้ทาํ แยกเป็ นสีๆ โดยแบ่งเป็ นสมาชิกสามัญ และ วิสามัญ มอบหมายพิชญานันท์
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทําป้ายคล้องคอเข้างาน
- แม่งานหลักในการประสานลําดับคิวงาน กับทางโรงแรม มอบหมายคุณสุจติ ตรา เป็ นผูด้ แู ล
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- คุณเพชรรัตน์ ได้แนะนําทางทีม แสง สี เสียง ให้ตดิ ต่อทีมงานของคุณนาคา 081-4554555, ทีมช่างภาพ ให้
ติดต่อคุณบอล 061-8626895, ทีมป้ายสปอนเซอร์ ติดต่อ คุณมินนี 085-8267154 และ วงดนตรี ทอ. ติดต่อ คุณสมาน 0891292584 มอบหมาย พิชญานันท์ ประสานงานไปยังแต่ละทีม และคุณเพชรรัตน์ ได้เสนอให้มกี ารตัดเค้กบนเวที ในช่วงพิธเี ปิ ดงาน
เลีย$ งฉลองครบรอบ 20 ปี และจะสังทําเค้กกับทาง S&P โดยให้พชิ ญานันท์สง่ โลโก้งาน 20 ปี ให้ดว้ ย
- MC พิธกี รในงาน ในทีประชุมเสนอให้ทาบทาม คุณศราวุฒิ บจก.เจ บี พี อินเตอร์เนชันแนล เพ้นท์ และ
คุณอัคชิน บจก.เวียโก้ และให้ทาบทาม คุณมยุรี สํารองไว้อกี ท่าน
- วีดโี อเปิ ดงาน แนะนําสมาคมขอให้เน้นการเล่าประวัตคิ วามเป็ นมาของสมาคม ความยาวประมาณ 5-7 นาที
มอบหมาย คุณปภิชชั ช่วยออกแบบและนําเสนอในกรุ๊ปไลน์คณะทํางานต่อไป
- ของทีระลึกแจกในงาน อยากให้ดูงบประมาณ ไม่อยากให้ราคาสูงเกินไป เดิมได้ดูเป็ นกระเป๋าผ้าสตาร์บคั ไว้
แต่ราคาค่อนข้างสูงและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนาน จึงเปลียนเป็ นแก้วกาแฟแทน มอบหมาย พิชญานันท์ เช็คราคาและแบบ
แล้วนําเสนอในกรุ๊ปไลน์คณะทํางานต่อไป
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ

วาระที 3

เรือ งเพือพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์ แจ้งในทีประชุมว่า ในช่วงเดือนทีผ่านมายังไม่มสี มาชิกเพิมเข้า หรือลาออก จํานวนสมาชิกสมาคม ณ
วันที 13 กุมภาพันธ์ 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 ของทีระลึกเพือมอบขอบคุณแขกผูใ้ หญ่ทีมาร่วมงาน 20 ปี การก่อตัง สมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย
ประธานในทีประชุม แจ้งในทีประชุมว่า ทางเราควรมีของทีระลึกเพือมอบขอบคุณแขกผูใ้ หญ่ทมาร่
ี วมงาน 20 ปี
การก่อตัง$ สมาคมผูผ้ ลิตสีไทย และแจ้งว่าทางนายกฯ จะรับผิดชอบดูแลจัดหาของทีระลึกเอง
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
3.4 การเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย เรือ งการแต่งตัง นายกกิ ตติ มศักดิ:
ประธานในทีประชุม ปรึกษาในทีประชุม ถึงการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคม เกียวกับการเพิมตําแหน่ ง
นายกกิตติมศักดิของสมาคม
ว่าควรเพิมหรือแก้ไขในหมวดใดทีเหมาะสมของข้อบังคับสมาคม
+
คุณเพชรรัตน์ ได้แจ้งในทีประชุมว่า ไม่อยากให้มกี ารแก้ไขข้อบังคับ และไม่อยากให้ต้องมีการแต่งตัง$ ตําแหน่ ง
นายกกิตติมศักดิ + กลัวว่าความรูส้ กึ เป็ นทีมจะหายไป
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มติ ทีประชุม ทีประชุมลงมติว่า ไม่มกี ารเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับของสมาคม และ ไม่มกี ารบรรจุแต่งตัง$ นายกกิตติมศักดิของ
+
สมาคมผูผ้ ลิตสีไทย

ประธานกลุม่ ต่างๆ รายงานผล การติ ดตามเรือ งต่างๆ ทีได้รบั มอบหมาย
-คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า (ลาการประชุม)
- คุณเพชรรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แจ้งในทีประชุมว่า ในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการประชุมทีทําเนียบรัฐบาลโดยคุณอนุทนิ เป็ นประธาน คนใหม่
แทน คุณฉัตรชัย เรือง พรบ.สารเคมี ทางคุณเพชรรัตน์ได้ทาํ หนังสือเสนอให้ กระทรวงอุตสาหกรรม ดูแล จะดีกว่า กระทรวง
สาธารณสุข และเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมกลุ่มเคมี ในวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563
-คุณนภา ประธานกลุ่มวิชาการ (ลาการประชุม)
-คุณสายันต์ ประธานกลุ่มสิงแวดล้อม (แทน)
แจ้งในทีประชุมว่า ได้มกี ารเพิมข้อคิดเห็นในเรืองกฎหมายซํ$าซ้อนและได้สง่ ให้พจิ ารณาแล้ว
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ
- คุณวิชยั ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ – การเพิมยอดสมาชิกสมาคม (ลาการประชุม)
วาระที 4

มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
วาระที 5

เรือ งอืนๆ
ประธานในทีประชุม แจ้งขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือง มาตรฐานเศณษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุล
พัฒนาสูค่ วามยังยืน จัดโดย สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันพุธ ที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
มติ ทีประชุม ทีประชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 17.30 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางพิชญานันท์ ภานาทรัพย์ถาวร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นางสาวสุจติ รา โฆสวรรณะ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นางเพ็ญนภา โหสกุล
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
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