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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย ครังที
้ ่ 3/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
โดยวิ ธี Conference Call ผ่านระบบ Google Meet
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
4. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
5. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
6. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
2. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
3. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
4. คุณอานวย
อุษณกรกุล
5. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
6. คุณสิรพิ ร
ธีรปกรณ์
7. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณบัญชรี
มณีดษิ ฐ์
2. คุณสายัณห์
แม่นดี
3. คุณสุรนาท
สมกาเนิด
4. คุณภาณวิทย์
ลิม่ ศิลา
5. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
6. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
7. คุณนพดล
เต็มกลมรัตน์
8. คุณกมลวรรณ์
ธรรมมะ
9. คุณพิเชษฐ์
บุญญฤทธิ ์
10. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
11. คุณพิศษิ ฐ์
บุญจรรยา
12. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
13. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
14. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
15. คุณวิเชียร
เจิดรังษี

บจก.เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและ ความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธิการ
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. คัลเลอร์เคม
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. เคมโค้ท
บจก. โกเวนเจอร์
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

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

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล ประธานกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน
บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ (แทน)
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี กรรมการ
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. ซันโก้เคมิคอลส์
กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
ทีป่ รึกษา
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
-----ทีป่ รึกษา
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16. คุณปรีชยั

กูเ้ กียรตินนั ท์

------

ทีป่ รึกษา

เริ่มประชุม 14.15 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2564

มติ ที่ประชุม แก้ไขระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพิม่ หัวข้อ “เชิญประชุมย่อย ประกาศแนวทางพิจารณาการปฏิบตั ิทางการค้าที่
เป็ นธรรมเกีย่ วกับระยะเวลาการให้สนิ เชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผปู้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็ นผูข้ าย
สินค้าหรือบริการ”
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรือ่ งสืบเนื่ อง และ แจ้งเพื่อทราบ
2.1 เว็บไซต์ของสมาคมฯ
คุณปภิชชั แจ้งว่าเว็บไซต์สมาคมฯ ยังไม่มเี นื้อหาเพิม่ เติม

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 จดหมายและแบบสอบถามแจ้งเรือ่ งประกาศระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณี ผู้
ประกอบธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็ นผูข้ ายสิ นค้าหรือบริการ
(เอกสารแนบที่ 1)
จากการประชุ ม ย่ อ ยของคณะกรรมการและที่ ป รึก ษาเมื่ อ วัน ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2564 ในหั ว ข้ อ ประกาศ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบตั ิทางการค้าที่เป็ นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สนิ เชื่อ
การค้า (Credit Term) กรณี ผู้ป ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) เป็ นผู้ข ายสิน ค้าหรือ บริก าร ที่ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานระยะเวลาการให้สนิ เชื่อการค้า (Credit Term) ในภาคการค้า ภาคการผลิต และภาคบริการ ไม่เกิน 45 วัน ให้กบั ผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ตามทีส่ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย
เสนอ ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นัน้
ทางคณะกรรมการและทีป่ รึกษาสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย พิจารณาข้อกฏหมายในราชกิจจานุ เบกษา ร่วมกันแล้ว มี
มติเห็นชอบว่า “ไม่เห็นด้วย” กับข้อกฏหมายดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมกับธุรกิจสีและกลุ่มผูจ้ าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ทางสมาคมฯ จึงได้จดั ทาแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความคิดเห็นจากสมาชิกสมาคมฯ ว่าเห็นด้วยกับ
มติทป่ี ระชุมว่า “ไม่เห็นด้วย” กับกฏหมายดังกล่าว เพื่อขอ “ยกเว้น” การปฏิบตั ติ ามกับข้อกฏหมายดังกล่าว และนัดประชุมย่อยอีก
ครัง้ เพื่อทาความเข้าใจวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา สภาพข้อเท็จจริง , ผลกระทบทีท่ างสมาคมได้รบั , ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขและ
รวบรวมมติจากทางสมาชิกในวันที่ 2 กันยายน 2564 และยื่นต่อประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.3 กิ จกรรมช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อนจากสถานการณ์โควิ ด-19 เพื่อสังคม
จากที่ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์คณะกรรมการและที่ปรึกษา เรื่องการพิจารณากิจกรรมช่วยเหลือ ผู้
เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในนามสมาคมฯ จากสถานการณ์ผตู้ ดิ เชือ้ ทีย่ งั คงเพิม่ สูงขึน้ อยู่
คุณ เพชรรัต น์ ได้น าเสนอการบริจาคเครื่อ งช่ วยหายใจชนิ ด High Flow เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการใช้งานใน
อนาคตหลังจากสถานการณ์โควิดได้ดว้ ย
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คุณเพ็ญ นภาเสริมเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ ยงั เป็ น การช่วยเหลือ หากมีบริษัทสมาชิกฯ ที่ต้องการหาเตียงใน
สถานการณ์โควิด ก็จะเป็ นประโยชน์และเป็ นการทาบุญร่วมกัน
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม รับ ทราบและเห็น ด้ว ยกับ การบริจ าค โดยให้น ายกสมาคมฯ เป็ น ผู้ตัด สิน ใจเลือ กโรงพยาบาลและ
งบประมาณส่วนจากทางสมาคมฯ โดยให้สอบถามขออนุ มตั ิขอใช้งบประมาณส่วนนี้จากกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
และส่วนทีจ่ ะขอรับบริจาคจากสมาชิก และประชาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรม CSR ของสมาคมในปี น้ี
วาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิ จารณา
3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณสรินทิพย์ รายงานแทนคุณสุรนาท ว่าไม่มสี มาชิกเข้าใหม่และลาออก

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจาเดือน
คุณพิรยิ ะ ลาประชุม ขอส่งรายงานรายรับ รายจ่ายประจาเดือนไปรายงานในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 การเข้าร่วมประชุม APIC ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์เป็ นเจ้าภาพ
คุณเพชรรัตน์ได้รบั การประสานงานจากทาง APIC ในการจัดสัมนา โดยในปี น้ปี ระเทศฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นเจ้าภาพ จัด
ขึน้ ในรูปแบบ Virtual Meeting ในวันศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์)
ในส่วนของรายงานตัวเลขอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยจากสมาคมฯ นัน้ คุณเพชรรัตน์จะประสานงานรวบรวม
ข้อมูลการใช้สจี ากการใช้งานเคมีภณ
ั ฑ์จากทางบริษทั สมาชิกวิสามัญ จากคุณยง พุทธสันติธรรม (บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชัน่
แนล) และ คุณเรืองศักดิ ์ แสงเพ็ญพราว (บจก. โอเชีย่ นโรต้า) และหัวข้อมาตรการเพื่อสิง่ แวดล้อมเพื่อให้ทางผูจ้ ดั งานรวบรวมต่อไป
ผูเ้ ข้าร่วมงานหลักจากสมาคมผูผ้ ลิตสีไทย ควรเป็ นนายกสมาคมฯ, เลขาธิการ และคุณเพชรรัตน์ ส่วนสมาชิก
ท่านอื่นให้คุณสรินทิพย์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ นใจเข้าร่วมส่งรายชื่อในการร่วมสัมนาครัง้ นี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.4 แผนแม่บทการกาหนดมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
(เอกสารแนบที่ 2)
คุณ สริน ทิพ ย์นาเสนอจดหมายจากทาง สมอ. เรื่อ งข้อคิด เห็น แผนแม่ บ ทการกาหนดมาตรฐาน มอก. โดย
นาเสนอรายชื่อ มอก. ในกลุ่มสีและวานิช ที่ขอความคิดเห็นมาทางสมาคมช่วยรวบรวม ซึ่งปกติแล้ว ทางสมอ. จะจัดสัมนาเพื่อ
พิจารณาจัดทาแผน มอก. ตามปี งบประมาณ สาหรับการทบทวนและร่างใหม่ แต่ปีน้เี นื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอความคิดเห็น
ผ่านโดยส่งจดหมายผ่านทางสมาคมฯ
ในส่วนหัวข้อกาหนด มอก. ที่มกี ารกาหนดใหม่ได้แก่ สีเคลือบย้อมไม้ชนิดน้ า, สีอมิ ลั ชันทนสภาวะอากาศสูง
และสีรองพืน้ ปูนเก่าชนิดน้า โดยให้ทางสมาคมสอบถามไปยังสมาชิก รวบรวมและตอบกลับ สมอ. ในนามสมาคมฯ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 4

เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การจัดหาชุดตรวจ ATK และการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิ ด-19 ในโรงงาน

คุณสุชาตินาเสนอว่าจากกฏหมาย FAI (Factory Accommodation Isolation) และ Bubble and Seal อาจจะทา
ตามกฎนี้ได้ยาก คุณเพชรรัตน์เสริมว่าการที่บริษัทใหญ่ ทาเป็ นโมเดล เพื่อให้บริษัทอื่นๆ ปฏิบตั ิตามนัน้ มีความไม่เหมาะสม
เนื่องจากบริษทั ต่างๆ มีสภาพแวดล้อมและขนาดไม่เหมือนกัน ควรให้แต่ละบริษทั บริหารจัดการ และส่งแผนปฎิบตั เิ ป็ นรายบริษทั
จะเหมาะสมกว่า
นอกจากนี้คุณสุชาติแจ้งเพิม่ เติมว่าในการให้แต่ละบริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายรัฐบาลทาได้ยาก ต้องมีมาตรการ
จัดการภายใน ซึง่ รวมถึงการจัดหาชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ทีแ่ ต่ละบริษทั จาเป็ นต้องใช้ในการคัดกรอง โดยได้นาประเด็น
ทีท่ างสภาหอการค้าเสนอ คือ 1) การจัดหาชุดตรวจสามารถนาเข้าได้เองโดยหน่ วยงานเอกชน 2) ราคา ATK ต่อชิน้ ไม่ควรเกิน
100 บาทต่อชุด 3) ควรเปิ ดให้มสี ถานทีจ่ าหน่ายได้ทุกแห่ง ไม่เพียงเฉพาะร้านขายยา
ในเรื่อ งความถี่ในการตรวจคัด กรองควรอยู่ท่ี 25% ของจ านวนพนัก งานทัง้ หมด ตรวจต่ อสัป ดาห์ เพื่อ ลด
ค่าใช้จ่าย และให้แต่ ละบริษัทจัดทารายงานจากการตรวจ ATK คุณเพชรรัตน์ แนะนาเพิ่มเติมว่าไม่ มีความจาเป็ นในการตรวจ
พนักงานครบ 100% ควรตรวจตามเกณฑ์ความเหมาะสมของแต่ละบริษทั
ปิ ดการประชุม เวลา 16.00 น.
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