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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตสีไทย ครังที
้ ่ 1 / 2565
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
โดยวิ ธี Conference Call ผ่านระบบ Google Meet
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
4. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
5. คุณสายัณห์
แม่นดี
6. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
7. คุณภาณวิทย์
ลิม่ ศิลา
8. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
9. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
10. คุณกมลวรรณ์
ธรรมมะ
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
2. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
3. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
4. คุณจารุรกั ษ์
ศรีวงษ์
5. คุณอานวย
อุษณกรกุล
6. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
7. คุณวิเชียร
เจิดรังษี
8. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณอัสชิ
งามลายอง
2. คุณพิเชษฐ์
บุญญฤทธิ ์
3. คุณปราณี
เรืองเกรียงสิน
4. คุณพิศษิ ฐ์
บุญจรรยา
11. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
12. คุณนพดล
เต็มกมลรัตน์
13. คุณนภา
สีตวาริน
14. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
15. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
16. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์

บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์ นายกสมาคม
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า (ประธานทีประชุ
่ ม)
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธิการ
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บจก. โจตันไทย
รองเลขาธิการ
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี กรรมการ
บจก. คัลเลอร์เคม
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. เคมโค้ท
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
บจก. โกเวนเจอร์
----------บจก. เจ. บี. พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

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

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย)
บจก. ซันโก้เคมิคอลส์
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่

ประธานกลุ่มวิชาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (แทน)
สมาชิกสามัญ (แทน)
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา (แทน)
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17. คุณปรีชยั

กูเ้ กียรตินนั ท์

------

ทีป่ รึกษา

เริ่มประชุม 14.00 น.
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2564

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

เรือ่ งสืบเนื่ อง และ แจ้งเพื่อทราบ

เชียงใหม่

2.1 ความคืบ หน้ าการออกบู ธ FTI EXPO 2022 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ศูน ย์ประชุม นานาชาติ จงั หวัด
(เอกสารแนบที่ 1)

คุณปภิชชั รายงานความคืบหน้าทีท่ างสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการออกบูธ โดยทางผูจ้ ดั งานได้มกี ารประกาศเลื่อน
การจัดงานออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด และยังไม่มกี าหนดการจัดงาน
โดยได้มกี ารเตรียมงานไปแล้วเป็ นบูธ B03 ขนาดมาตรฐาน 4x4 เมตร เป็ นแบบเดินทะลุได้ การตกแต่งจะเป็ น
การนาเสนอ 2 ฝั ง่ โดยจะมีคอนเซพท์ BCG (Bio-Circular-Green) ซึง่ นาเสนอในกลุ่มสีทาอาคาร ในหัวข้อ Better Formulations,
Better Application, Better Vitality และอีกฝั ง่ ของบูธ จะนาเสนอโลโก้ของสมาชิก เป็ นการแนะนาสมาชิกสามัญและวิสามัญของ
สมาคมฯ
นาเสนอแบบเสื้อ โปโลของสมาคมฯ สาหรับผู้ท่ไี ปร่วมงาน สีครีม ปกแถบสีน้ าเงินและเขียว นอกจากนี้ยงั มี
แม่เหล็กสาหรับติดเสือ้ โลโก้สมาคมฯ สีเงิน โดยให้บริษทั ละ 1 ตัวและเข็มกลัด 1 ชิน้ หากบริษทั ไหนต้องการเพิม่ ทางสมาคมฯ จะ
จัดจาหน่าย โดยมีทาแบบฟอร์มสอบถามขนาดเสือ้ ไปแล้ว
คุณเพชรรัตน์ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่าผูร้ ่วมจัดงานค่อนข้างมีความกังวลในการร่วมออกบูธและหาผูป้ ระจาบูธยาก โดยผู้
จัดงานอาจพิจารณาเป็ นการจัดแบบ Virtual Exhibition แทน หากมีความคืบหน้าเพิม่ เติมจะแจ้งใน Line กลุ่มสมาคมฯ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและเห็นด้วยกับรูปแบบเสือ้ โปโลและเข็มกลัด
2.2 แจ้งกาหนดการวันประชุมใหญ่สามัญ ปี 2565 และของชาร่วย
คุณสรินทิพย์รายงานว่าจากที่ได้มกี ารพบปะคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้มกี าหนดวันประชุมใหญ่
สามัญ ประจ าปี 2565 เป็ น วัน พฤหัสบดีท่ี 24 กุม ภาพัน ธ์ 2565 โดยคุ ณ เพชรรัต น์ อ อกความเห็น ว่า หากงาน FTI Expo 2022
กาหนดเลื่อนจัดงานหลังจากกาหนดประชุมใหญ่ ก็ควรแจกของชาร่วยไปก่อนงานประชุมใหญ่
คุณสุชาติแนะนาว่าหากจัดงานประชุมใหญ่ได้ ควรให้มกี ารตรวจ ATK ก่อนเข้างาน ในส่วนการรับรองงบการเงิน
คุณพิรยิ ะสามารถจัดทาเพื่อรับรองงบการเงินได้ทนั แต่ในการเลือกคณะกรรมการและทีป่ รึก ษา จะเป็ นช่วงมิถุนายน 2565 ซึง่ หาก
มีการเลือกตัง้ ตามระเบียบ จะต้องมีสมาชิกสามัญครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ซึ่งขอเชิญกรรมการและที่ปรึกษาคณะเดิมดารง
ตาแหน่ง และยังสามารถเชิญสมาชิกเพื่อเข้ามาร่วมเป็ นคณะกรรมการเพิม่ เติมได้อกี โดยแต่ละบริษทั สมาชิก สามารถเข้าร่วมและ
เสนอชื่อเป็ นคณะกรรมการได้ในวันประชุม
ในส่วนสถานที่ คุณศราวุฒแิ นะนาเป็ นทีโ่ รงแรม Renaissance ราชประสงค์ หรือโรงแรม JW Marriott สุขุมวิท
โดยมอบหมายให้คุณสรินทิพย์ตดิ ต่อสถานทีไ่ ปก่อน โดยจัดเป็ นตามกาหนดและเช็คสถานการณ์การจัดงาน
รูปแบบจะเป็ นการประชุมช่วงเช้า และรับประทานอาหารตอนเทีย่ ง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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2.3 อัพเดทเรือ่ งระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term)
คุณ สริน ทิพ ย์แจ้งในที่ป ระชุ ม ว่า หลังจากที่ได้มีการชี้แจงเรื่องที่ค ณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า ได้ข อ
รายละเอียดเพิม่ เติมด้านข้อมูลธุรกิจสีตงั ้ แต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า, ลักษณะสินค้า, กระบวนการระยะเวลาการให้สนิ เชื่อการค้าและ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ทางสมาคมฯ ได้รบั จดหมายตอบกลับเมื่อวันที 13 ธันวาคม 2564 ว่าขอให้สมาคมผูผ้ ลิตสี
ไทยปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อกาหนดไปก่อน
โดยล่าสุดได้มขี อรายละเอียดเพิม่ เติมเรื่องระยะเวลาดาเนินการแต่ละขัน้ ตอน, ระยะเวลาการเก็บสต๊อกสินค้า
และ รายละเอียดในกระบวนการผลิตสินค้าทีแ่ สดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในอุตสาหกรรมการผลิตสี
คุณเพ็ญนภาให้ความเห็นว่าระยะเวลาการเก็บสต๊อกสินค้าแต่ละบริษทั นัน้ ไม่เท่ากัน และการให้ระยะเวลาแต่ละ
ขัน้ ตอนการทางานก็ค่อนข้างยากในการให้ขอ้ มูล และเสนอว่าควรให้ขอ้ มูลต้นน้ าส่วนของ Supplier และปลายน้ าส่วนของผู้ขาย
Contractor มีระยะเวลาสินเชื่อการค้าเป็ นอย่างไร
คุณสุชาติชแ้ี จงว่าในตอนแรกทางสมาคมฯ ส่งจดหมายขอละเว้นทัง้ ผูป้ ระกอบการขายเคมีภณ
ั ฑ์และผูผ้ ลิตสี แต่
ในการทีค่ ณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขอรายละเอียดเพิม่ เติมด้านระยะเวลามานัน้ เป็ นการนาเรื่องระยะเวลาไปพิจารณา
และเห็นด้วยกับคุณเพ็ญนภาเรื่องระยะเวลาการเก็บสต๊อกสินค้า ซึง่ เฉดสีทม่ี หี ลากหลายและแต่ละบริษทั มีความแตกต่างกัน รวมถึง
ของผูจ้ าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ หากสามารถตอบเป็ นกลางในนามสมาคมฯ ได้กส็ ามารถทาได้และผ่านความเห็นชอบก่อนส่งคาตอบ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิ จารณา

3.1 รับรองสมาชิ กใหม่
ในช่วงเดือนทีผ่ ่านมาไม่การสมาชิกใหม่
ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกทัง้ หมด 106 บริษทั แบ่งเป็ น สมาชิกสามัญ มีจานวน 47 บริษทั และสมาชิกวิสามัญ มี
จานวน 59 บริษทั
จากตัวแทน คุณพิเชษฐ์ บุญญฤทธิ ์ ได้มกี ารลาออกจาก บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) ซึง่ ได้มกี าร
ติดต่อไปเพื่อขอให้สง่ จดหมายแจ้งเปลีย่ นตัวแทนมา
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจาเดือน
คุณพิรยิ ะ ขอรายงานรายรับ รายจ่ายประจาเดือนไปรายงานในการประชุมครัง้ หน้า และมีการแจ้งจัดทางบ
การเงินเพื่อให้ทนั รับรองในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565
โดยแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเบือ้ งต้น ในส่วนของรายรับปี 2564 เนื่องจากได้ลดค่าธรรมเนียมลง 50% จึงมีรายรับ
จากการเก็บค่าสมาชิกอยู่ 201,232 บาท และมีรายจ่ายอยู่ท่ี 254,889 บาท ซึ่งมากกว่ารายรับ มีการจ่ายค่าประชุมใหญ่ สามัญ,
ประชุมย่อยพิเศษ, ค่าออกบูธ, ค่าบริจาค และรายจ่ายประจาอื่นๆ ยอดในบัญชีคงเหลือ 506,940 บาท และคงเหลือในบัญชีฝาก
ประจา 1,510,000 บาท ซึง่ ค่าบริจาคเงินในสถานการณ์โควิดเป็ นการบริจาคมาจากสมาชิกเต็มจานวน ไม่ได้เป็ นเงินจากสมาคม
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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3.3 แต่งตัง้ นายทะเบียน
คุณศราวุฒไิ ด้สอบถามและเสนอคุณปภิชชั เป็ นนายทะเบียนสมาคมฯ แทนคุณสุรนาท ทีล่ าออกจากบริษทั โอ
เรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล จากัด จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ นายทะเบียนท่านใหม่
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นด้วย
3.4 เรือ่ งทาหนังสือขอยกเว้นการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในหัวข้อที่เคยผ่านการทดสอบ
ไปแล้วในการขอใบอนุญาตครังก่
้ อนหน้ า
คุณสุชาติช้แี จงว่าค่าทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แต่ละหัวข้อมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงได้เสนอให้
สมาคมฯ ทาจดหมายผ่านทางสภาหอการค้าไทย เพื่อผลักดันในยกเลิกการทดสอบในบางหัวข้อทีม่ เี กณฑ์การทดสอบเหมือนกับ
เกณฑ์เดิม ซึ่งในการส่งทดสอบ มอก. ตัวใหม่ทาง สมอ. ได้มกี ารลดค่าธรรมเนียมลง 30% แต่ยงั ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายทีส่ ูงอยู่ แต่
หากสมาคมฯ สามารถส่งเรื่องผลักดันให้ละเว้นการทดสอบในหัวข้อทีเ่ คยผ่านการทดสอบไปแล้วในการขอใบอนุ ญาตครัง้ ก่อนหน้า
ก็จะเป็ นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายได้มาก
นอกจากนี้ได้สอบถามถึงเรื่องการทาจดหมายถึง สมอ. เรื่องการขอส่งตัวแทนจากสมาคมฯ เข้าไปเป็ นตัวแทน
หรือผูส้ งั เกตการณ์ ยื่นเรื่องถึงเลขาฯ สมอ.
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และรับเรื่องทาจดหมายส่งถึงเลขาฯ สมอ.
3.5 เรือ่ งทาหนังสือขอลดค่าธรรมเนี ยมการขอใบอนุญาตฉลากเขียว
คุณศราวุฒชิ แ้ี จงรายละเอียดทีไ่ ด้ทาจดหมายส่งไป โดยในแต่ละเครื่องหมายการค้า/รุ่น/ประเภทในบริษทั ผูผ้ ลิต
สีทส่ี ่งผลิตภัณฑ์จานวนน้อย จะทาให้มคี ่าใช้จ่ายทีส่ งู กว่าบริษทั ทีม่ หี ลายผลิตภัณฑ์ในการยื่นขอใบอนุ ญาตฉลากเขียว ดังนัน้ เพื่อ
ผลักดันให้บริษัทที่มผี ลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์ฉลากเขียวได้มีโอกาสขอรับการรับรองฉลากเขียว จึงขอเสนอการเพิ่มทางเลือกด้าน
ค่าธรรมเนียมให้แก่บริษทั ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์สง่ ขออนุญาตจานวนน้อย
คุณเพชรรัตน์ เสริมว่าปั จจุบนั ฉลากเขียว สถาบันสิง่ แวดล้อม ซึง่ ปั จจุบนั มีผอู้ านวยการทีเ่ ป็ นรักษาการ ดังนัน้
ระหว่างรอผู้อานวยการ สามารถส่งหนังสือไปที่กลุ่ม เคมีเพื่อพิจารณาเข้าไปเป็ นตัวแทนในสายงานมาตรฐาน และแนะนาให้มี
ตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการกลุ่มเคมี และเสนอตัวแทนจากสมาคมฯ อยู่ในกลุ่มเคมีดว้ ย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในบ่อย
และจะมีการเลือกตัง้ กรรมการในการประชุมใหญ่ของกลุ่มเคมี จึงแนะนาให้ทางนายกสมาคมฯ เข้าไปเป็ นกรรมการ
คุณสุชาติเห็นด้วยกับคุณเพชรรัตน์ และเห็นว่าสายงานมาตรฐานในสภาอุตสาหกรรม มีความใกล้ชดิ กับทาง
สมอ. มีความไว้วางใจและเคารพนับถือกัน จึงแนะนาให้ผปู้ ระกอบการทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมเลือกตัง้ ประธานสภา
อุตสาหกรรม นอกจากนี้คุณสุชาติฝากทีป่ ระชุมพิจารณาว่าในสมัยหน้าจะขอถอนตัวจากการเป็ นคณะกรรมการกลุ่มย่อย คลัสเตอร์
วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรม ซึง่ ขอตัวแทนในสมาคมฯ เข้าไปเป็ นคณะกรรมการ โดยในปี น้จี ะเน้นเรื่องหัวข้อ BCG
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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3.6 กาหนดการประชุมสมาคมฯ ประจาเดือน ปี 2565
คุณศราวุฒิเสนอการประชุมประจาเดือนปี 2565 เป็ นทุกวันพฤหัสบดีท่ี 2 ของแต่ ละเดือน ซึ่งกาหนดการ
ประชุมประจาเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นวันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อประชุมเพิ่มเติมหารือเรื่องกาหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสมาคมฯ อีกครัง้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.7 การเก็บค่าบารุงสมาชิ ก ปี 2565
คุณพิรยิ ะรายงานยอดค้างชาระค่าสมาชิกมีอยู่ประมาณ 21 รายทีค่ า้ งชาระอยู่ 2 ปี โดยในปี 2564 ได้เก็บค่า
บารุงสมาคมได้น้อยกว่าปี ทแ่ี ล้ว และขอมติจากทีป่ ระชุมเรื่องค่าบารุงสมาคมในปี 2565 ว่าจะเก็บจานวนเต็มหรือลด 50% ต่ออีกปี
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีมติให้ลดค่าบารุงสมาชิกในปี 2565 ลดเหลือ 50% โดยสมาชิกสามัญเหลือ 2,500 บาท และ
สมาชิกวิสามัญเหลือ 2,000 บาท
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 15.30 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
22 มกราคม พ.ศ. 2565
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เอกสารแนบที่ 1
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