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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผู้ผลิตสีไทย ครัง้ท่ี 4 / 2565 
วนัองัคาร ท่ี  12 กรกฏาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. คุณสุชาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล      ประธานกลุ่มการคา้ (ประธานทีป่ระชุม) 

2. คุณอสัช ิ งามล ายอง บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ (แทน) 

3. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม   ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธกิาร (เขา้ร่วม Online) 

4. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบูรณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

5. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

6. คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  กรรมการ 

7. คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ (แทน) 

ท่ีปรึกษาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอร ์เคมส ์(ประเทศไทย)  ทีป่รกึษา 

2. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 

3. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ ------  ทีป่รกึษา 

4. คุณสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักูร บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ สมาชกิสามญั 

กรรมการและท่ีปรึกษาลาประชุม 

1. คุณศราวุฒ ิ  รชันกูล บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์   นายกสมาคม  

2. คุณเพชรรตัน์   เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค             ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนามยั 

3. คุณสายณัห ์        แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

4. คุณวชัระ  ศริฤิทธิช์ยั บจก. นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ (ประเทศไทย)    กรรมการ 

5. คุณจตุพร   กุลลวะนิธวีฒัน์ บจก. โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร  

6. คุณกมลวรรณ์  ธรรมมะ บจก. อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ีกรรมการ 

7. คุณเพญ็นภา  โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์)  กรรมการ  

8. คุณสุเมธ  สุวภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

9. คุณสมพงษ ์  เณรรกัษา บจก. เอส.เอน็.อาร.์อมิพอรท์เอก็ซ์พอรท์   ทีป่รกึษา 

10. คุณบรรพต  ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

11.  คุณไพศาล   พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา  

12. คุณเรอืงศกัดิ ์   แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

13.  คุณอ านวย  อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา  

14. คุณปรชียั  กูเ้กยีรตนิันท ์ ------  ทีป่รกึษา 

เร่ิมประชุม 13.40 น. 
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วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  3 / 2565  เมื่อวนัองัคาร ท่ี  14  มิถนุายน  พ.ศ. 2565 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        แจ้งเพื่อทราบ 

2.1 บรรยากาศและสรปุงาน FTI Expo 2022 จงัหวดัเชียงใหม่ 
คุณปภิชัชรายงานรูปบรรยากาศที่ได้ออกบูธภายในงาน ซึ่งได้มีนักศึกษาประจ าบูธวนัละ 2 คน ให้ข้อมูล

เกีย่วกบัสมาคมฯ และประชาสมัพนัธ์เรื่องการเป็นสมาชกิของสมาคม โดยมกีารแจกโบรชวัร์และสเปรย์แอลกอฮอล์ทีม่รีายละเอยีด
ของสมาคมฯ จ านวน 500 ชิน้ 

คุณสรนิทพิยแ์จง้เพิม่เตมิว่ามผีูต้ดิต่อเชญิสมาคมฯ ไปออกบูธและมบีรษิทัทีส่นใจเป็นสมาชกิจ านวน 2 ราย 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 2.2 ประกาศ มอก. 272 และ 2321 ท่ี สมอ. ออกผลล่าช้า ไม่ทนัตามก าหนด            
  คุณสุชาตสิอบถามในทีป่ระชุมเรื่องการประกาศใช ้มอก. 272 และ 2321 ทีต่อ้งมกีระบวนการยื่นขออนุญาตใหม่
นัน้มบีรษิัทใดทีไ่ดผ้ลการทดสอบบ้าง เนื่องจากทุกบรษิทัที่ไดร้บั มอก. นี้มจี านวนหลายบรษิทั ท าใหผ้ลการทดสอบและการออก
ใบอนุญาตเกดิความล่าชา้ 
  ขอฝากทางนายกสมาคมฯ ท าหนังสอืชี้แจงไปยงั สมอ. ว่าทางสมาคมฯ ไดร้บัการรอ้งเรยีนจากสมาชิกเรื่องผล
การทดสอบล่าชา้ ท าให้แสดง มอก. ใหม่บนผลติภณัฑ์ไม่ทนัอาจได้รบัความผดิเรื่องการไม่แสดงมาตรฐานใหม่ โดยควรส่งเป็น
จดหมายไปรษณียต์อบรบัส่งแจง้ไปยงั สมอ.  
  ในส่วนการแก้ไขหากไดใ้บอนุญาต มอก. ตวัใหม่แต่ภาชนะเดมิยงัเหลอืจ านวนมากต้องท าอย่างไร โดยวธิกีาร
เดมิเป็นการท าสติ๊กเกอร์ตวัใหม่ปิดทบัตวัเก่า ซึ่งควรขอค าแนะน าวธิกีารแก้ไขเรื่องนี้ หากจดหมายเสรจ็ควรส่งให้กรรมการและ
สมาชกิรบัทราบ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบและทางนายกสมาคมฯ ด าเนินการจดัท าจดหมายส่งแจง้ทาง สมอ.   

วาระท่ี 3       เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การขอเข้าพบท่านเลขา สมอ. เพื่อส่งผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
 คุณสุชาตแินะน าเลขาสมาคมฯ ประสานงานกบัคุณเพชรรตัน์ ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นประธานสายงานมาตรฐาน สภา

อุตสาหกรรม เรื่องขอให้ทางสมาคมฯ ร่วมรบัฟังหรอืเป็นอนุกรรมการร่าง มอก. หรอืในฐานะ Observer มอก. สี และเรื่องการ
ทดสอบ มอก. ทีซ่ ้าซอ้นกบัฉลากเขยีว 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3.2   หารือหวัข้อการส่งตวัอยา่งการทดสอบมาตรฐาน มอก. ของทุกผลิตภณัฑใ์ห้ทาง สมอ. 
    คุณสุชาต ิแจง้ในทีป่ระชุมวา่จากเดมิทีม่กีารสุ่มเพยีงตวัอย่างไปทดสอบ แตใ่นปีนี้มกีารเปลีย่นกฏทีต่อ้งส่ง
ทดสอบทุกผลติภณัฑ ์โดยตอ้งการใหห้วัขอ้น้ีเป็นหวัขอ้ทีเ่ขา้พบและพดูคุยกบัทาง สมอ.     

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 3.3  Ease of Doing Business เสนอให้ มอก. ของ สมอ. ครอบคลุมเร่ือง ส่ิงแวดล้อมของฉลากเขียว 

      คุณสุชาติน าเสนอหวัข้อนี้เพื่อเป็นการเอื้อต่อการท าธุรกิจ ลดความซับซ้อน และช่วยในการแข่งขนั โดย
ตอ้งการใหภ้าครฐัปรบัเป็น One Stop Service เรื่องมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเช่น มาตรฐานฉลากเขยีว ทีค่วรควบเรื่องการทดสอบ
เขา้กบัหวัขอ้ทดสอบ มอก. โดยรวมเกณฑ์การทดสอบเขา้ด้วยกนั ทัง้เรื่องมาตรฐานและเรื่องสิง่แวดล้อม เนื่องจากการทดสอบ
ฉลากเขยีวในปัจจุบนัไดเ้พิม่หวัข้อทดสอบเกี่ยวกบั VOC, โลหะหนัก, VAC และเรื่องปรอทตะกัว่ ทีเ่ป็นหวัขอ้เดยีวกบั มอก. เป็น
การเพิม่ภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัผูป้ระกอบการ โดยเสนอใหท้างนายก, เลขาฯ, คุณเพชรรตัน์ และหากกรรมการท่านใดสนใจเขา้ร่วม
ดว้ย กท็ าเรื่องเขา้พบ สมอ. ถงึเป็นเรื่องทีท่ าไดย้าก แต่ควรมกีารน าเสนอเพื่อใหท้างภาครฐัตระหนักถงึเรื่องดงักล่าว นอกจากน้ีได้
มกีารส่งเรื่องนี้ไปทางหอการคา้ดว้ยเช่นกนั 

วาระท่ี 4       เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   รบัรองสมาชิกใหม ่
    คุณปภชิชัรายงานว่าในเดอืนทีผ่่านมายงัไมม่สีมาชกิใหม่สมคัรเขา้มา  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.2   รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                                                            (เอกสารแนบท่ี 1) 
       คุณพิริยะ รายงานยอดรายรบั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 204,061.80 บาท และยอดรายจ่าย 

189,344.50 บาท โดยยงัมยีอดคา้งเบกิจากการออกบูธ FTI Expo 20222  
     ในส่วนการเก็บค่าบ ารุง มยีอดเงนิเข้าจ านวน 80 บรษิัท ทราบที่มาจ านวน 69 บรษิัท โดยจะมีการส่งแจ้ง
เตอืนไปยงับรษิทัทีย่งัไม่ช าระอกีรอบ และทราบส่วนทีย่งัไม่ไดแ้จง้ช าระเขา้มา 
     คุณสุชาตแินะน าว่าไม่ควรใหง้บประจ าปีมกีารตดิลบ  
     คุณพริยิะใหค้วามคดิเหน็วา่ปีหน้าควรลดค่าบ ารุงรายปีลง 50% เหมอืนปีทีผ่่านมา เนื่องจากสมาคมฯ ยงัมทีุน
ส ารองอยู่ แต่ในส่วนของดอกเบีย้ฝากประจ านัน้ลดลง 
     รายงานสมาชกิที่ค้างช าระค่าบ ารุง ตัง้แต่ปี 2562 จ านวน 9 บรษิัท โดยได้มอบหมายให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
ตดิตาม จากการสอบถามองคป์ระชุมคณะกรรมการ 8 ใน 14 มมีตเิหน็ว่าใหย้กเลกิสถานะการเป็นสมาชกิจ านวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ 
     1) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัธาราเคมคีอลส ์
     2) บรษิทั ไทย ควีา เคมคิอลส ์จ ากดั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 4.3  การแต่งตัง้คณะกรรมการและท่ีปรึกษาวาระ กรกฎาคม 2565 – มิถนุายน 2567 

    คุณสุชาตแิจง้ว่าในวาระ ปี 2565 – 2567 มกีรรมการ 14 บรษิทั โดยนายกฯ จะมกีารแต่งตัง้หน้าทีก่ารท างาน

ในวาระนี้ในการประชุมครัง้หน้า 

     ในส่วนทีป่รกึษาของสมาคมฯ ทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ มหีน้าทีไ่ม่ต่างจากคณะกรรมการ โดย

ในวาระนี้ขอคงรายชื่อทีป่รกึษาเหมอืนวาระก่อนหน้านี้ จ านวน 10 รายชื่อ จากเดมิ 11 รายชื่อ โดยคุณวเิชยีร  เจดิรงัส ีไดแ้จง้ขอ

ยุตกิารท าหน้าที ่และจะมกีารแจง้ในกลุ่มไลน์คณะกรรมการและท าหนังสอืเรยีนเชญิไปยงัทีป่รกึษาแต่ละท่าน 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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        4.4   โครงสร้างกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ 
      คุณสุชาตแิจง้ว่าในหวัขอ้น้ีขอใหท้างนายกสมาคมฯ แต่งตัง้ในการประชุมครัง้หน้า  
       
มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ   
 
วาระท่ี 5       ประธานกลุ่มรายงานอพัเดทข้อมูล 
     - คุณสุชาติประธานกลุ่มการค้า ประชาสมัพนัธ์เรื่อง Ease of Doing Business และเรื่องกิโยติน กฏหมาย
ซ ้าซอ้น ทีข่อท าเรื่องเป็น One Stop Service และประชาสมัพนัธก์ารท าธุรกจิกบัประเทศซาอุดอิารเบยี  
     - คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ แจง้จะมกีารอพัเดทรายชื่อสมาชกิในเวบ็ไซตส์มาคม 

 
วาระท่ี 6       เร่ืองอ่ืนๆ 

 6.1  เคมีอนัตรายท่ีแจ้งต่อกรมโรงงาน 

     คุณสรนิทพิยร์ายงานแทนคุณบรรพต ว่าปีนี้ ทางกรมโรงงานออกประกาศ ใหผู้น้ าเขา้ (เช่น ยรูโีคทไทย) ช่วย
แจง้ใหผู้ท้ี่ซื้อวตัถุอนัตรายทีเ่ขา้ข่ายต้องแจง้ วอ/อก. 7 จากท่าน ด าเนินการแจง้ วอ/อก. 7 รายละเอยีดลกึๆ จะต้องรบกวนแต่ละ
บรษิทัสอบถามกบัผูน้ าเขา้ว่าบรษิทัมกีารซื้อวตัถุอนัตรายหรอืไม่ ซึง่ตอนนี้คดิว่าผูน้ าเขา้ส่วนใหญ่น่าจะเริม่แจง้กบับรษิทัผูซ้ื้อแลว้ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ   

 6.2  ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 

      การประชุมครัง้ต่อไปก าหนดเป็นวนัองัคารที ่9 สงิหาคม 2565 และจะขอใหโ้หวตวนัประชุมทีทุ่กท่านสะดวก
เพิม่อกี 1 วนัเพื่อเป็นตวัเลอืกและนับเสยีงส่วนใหญ่ว่าสะดวกวนัไหน  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  และมอบหมายใหคุ้ณสรนิทพิยแ์จง้วนัใหเ้ลอืกในกลุ่มไลน์กรรมการและทีป่รกึษา 

ปิดการประชุม เวลา 16.10  น.                  
 
 
 
                     

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักูร 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
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