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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย ครัง้ท่ี 1 / 2565 
วนัศกุร ์ท่ี  14 มกราคม  พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 
โดยวิธี Conference Call ผา่นระบบ Google Meet 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

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

2. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประธานกลุ่มการคา้ (ประธานทีป่ระชุม) 

3. คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค            ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนามยั 

4. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม    ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธกิาร 

5. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

6. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบรูณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

7. คุณภาณวทิย ์ ลิม่ศลิา บจก. โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร  

8. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

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

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

ท่ีปรกึษาและสมาชิกผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอรเ์คม  ทีป่รกึษา 

2. คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

3. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

4. คุณจารุรกัษ์  ศรวีงษ์ บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 

5. คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

6. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ ------  ทีป่รกึษา 

7. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------  ทีป่รกึษา 

8. คุณสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ สมาชกิสามญั 

กรรมการและท่ีปรกึษาลาประชุม 

1. คุณอสัช ิ  งามล ายอง บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ 

2. คุณพเิชษฐ ์  บุญญฤทธิ ์ บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

3. คุณปราณี   เรอืงเกรยีงสนิ บจก. ซนัโกเ้คมคิอลส ์  กรรมการ  

4. คุณพศิษิฐ ์   บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ  

11. คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  กรรมการ 

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

13. คุณนภา   สตีวารนิ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  สมาชกิสามญั (แทน) 

14. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก. เอส.เอน็.อาร.์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์   ทีป่รกึษา 

15. คุณเรอืงศกัดิ ์  แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

16. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 
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17. คุณปรชียั กูเ้กยีรตนินัท ์ ------  ทีป่รกึษา 

เร่ิมประชุม 14.00 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  4/2564 เมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        เรือ่งสืบเน่ือง และ แจ้งเพื่อทราบ 

2.1 ความคืบหน้าการออกบูธ FTI EXPO 2022 วนัท่ี 2-6 กมุภาพนัธ์ 2565 ศูนย์ประชุมนานาชาติจงัหวดั
เชียงใหม ่                    (เอกสารแนบท่ี 1) 

คุณปภชิชั รายงานความคบืหน้าทีท่างสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการออกบูธ โดยทางผูจ้ดังานไดม้กีารประกาศเลื่อน
การจดังานออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควดิ และยงัไม่มกี าหนดการจดังาน 

โดยไดม้กีารเตรยีมงานไปแลว้เป็นบูธ B03 ขนาดมาตรฐาน 4x4 เมตร เป็นแบบเดนิทะลุได ้การตกแต่งจะเป็น
การน าเสนอ 2 ฝัง่ โดยจะมคีอนเซพท์ BCG (Bio-Circular-Green) ซึง่น าเสนอในกลุ่มสทีาอาคาร ในหวัขอ้ Better Formulations, 
Better Application, Better Vitality และอกีฝัง่ของบูธ จะน าเสนอโลโก้ของสมาชกิ เป็นการแนะน าสมาชกิสามญัและวสิามญัของ
สมาคมฯ  

น าเสนอแบบเสื้อโปโลของสมาคมฯ ส าหรับผู้ที่ไปร่วมงาน สคีรมีปกแถบสนี ้าเงนิและเขยีว นอกจากนี้ยงัมี
แม่เหลก็ส าหรบัตดิเสือ้โลโกส้มาคมฯ สเีงนิ โดยใหบ้รษิทัละ 1 ตวัและเขม็กลดั 1 ชิน้ หากบรษิทัไหนต้องการเพิม่ทางสมาคมฯ จะ
จดัจ าหน่าย โดยมที าแบบฟอรม์สอบถามขนาดเสือ้ไปแลว้ 

คุณเพชรรตัน์ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ผูร้่วมจดังานค่อนขา้งมคีวามกงัวลในการร่วมออกบธูและหาผูป้ระจ าบธูยาก โดยผู้
จดังานอาจพจิารณาเป็นการจดัแบบ Virtual Exhibition แทน หากมคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิจะแจง้ใน Line กลุ่มสมาคมฯ  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบและเหน็ดว้ยกบัรปูแบบเสือ้โปโลและเขม็กลดั 

 2.2 แจ้งก าหนดการวนัประชุมใหญ่สามญั ปี 2565 และของช ารว่ย 

  คุณสรนิทพิยร์ายงานว่าจากที่ไดม้กีารพบปะคณะกรรมการและที่ปรกึษาสมาคมฯ ได้มกี าหนดวนัประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2565 เป็นวนัพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคุณเพชรรตัน์ออกความเห็นว่าหากงาน FTI Expo 2022 
ก าหนดเลื่อนจดังานหลงัจากก าหนดประชุมใหญ่ กค็วรแจกของช าร่วยไปก่อนงานประชุมใหญ่ 
  คุณสชุาตแินะน าว่าหากจดังานประชมุใหญ่ได ้ควรใหม้กีารตรวจ ATK ก่อนเขา้งาน ในสว่นการรบัรองงบการเงนิ 
คุณพริยิะสามารถจดัท าเพื่อรบัรองงบการเงนิไดท้นั แต่ในการเลอืกคณะกรรมการและทีป่รกึษา จะเป็นช่วงมถุินายน 2565 ซึง่หาก
มกีารเลอืกตัง้ตามระเบียบ จะต้องมสีมาชกิสามญัครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ซึ่งขอเชญิกรรมการและที่ปรกึษาคณะเดิมด ารง
ต าแหน่ง และยงัสามารถเชญิสมาชกิเพื่อเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการเพิม่เตมิไดอ้กี โดยแต่ละบรษิทัสมาชกิ สามารถเขา้ร่วมและ
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการไดใ้นวนัประชุม 
  ในส่วนสถานที ่คุณศราวุฒแินะน าเป็นทีโ่รงแรม Renaissance ราชประสงค ์หรอืโรงแรม JW Marriott สุขุมวทิ 
โดยมอบหมายใหคุ้ณสรนิทพิยต์ดิต่อสถานทีไ่ปก่อน โดยจดัเป็นตามก าหนดและเชค็สถานการณ์การจดังาน 
  รปูแบบจะเป็นการประชุมช่วงเชา้ และรบัประทานอาหารตอนเทีย่ง  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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 2.3 อพัเดทเรือ่งระยะเวลาการให้สินเช่ือการค้า (Credit Term) 

  คุณสรนิทิพย์แจ้งในที่ประชุมว่าหลงัจากที่ได้มีการชี้แจงเรื่องที่คณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าได้ขอ
รายละเอยีดเพิม่เติมด้านขอ้มูลธุรกจิสตีัง้แต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า, ลกัษณะสนิค้า, กระบวนการระยะเวลาการให้สนิเชื่อการค้าและ
ผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงนัน้ ทางสมาคมฯ ไดร้บัจดหมายตอบกลบัเมื่อวนัท ี13 ธนัวาคม 2564 ว่าขอใหส้มาคมผูผ้ลติสี
ไทยปฏบิตัติามระเบยีบขอ้ก าหนดไปก่อน 
  โดยล่าสุดได้มขีอรายละเอยีดเพิม่เติมเรื่องระยะเวลาด าเนินการแต่ละขัน้ตอน, ระยะเวลาการเกบ็สต๊อกสนิค้า 
และ รายละเอยีดในกระบวนการผลติสนิคา้ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความซบัซอ้นในอุตสาหกรรมการผลติส ี 
  คุณเพญ็นภาใหค้วามเหน็ว่าระยะเวลาการเกบ็สต๊อกสนิคา้แต่ละบรษิทันัน้ไม่เท่ากนั และการใหร้ะยะเวลาแต่ละ
ขัน้ตอนการท างานกค็่อนขา้งยากในการให้ขอ้มูล และเสนอว่าควรให้ขอ้มูลต้นน ้าส่วนของ Supplier และปลายน ้าส่วนของผู้ขาย 
Contractor มรีะยะเวลาสนิเชื่อการคา้เป็นอย่างไร 
  คุณสชุาตชิีแ้จงว่าในตอนแรกทางสมาคมฯ สง่จดหมายขอละเวน้ทัง้ผูป้ระกอบการขายเคมภีณัฑแ์ละผูผ้ลติส ีแต่
ในการทีค่ณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าขอรายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นระยะเวลามานัน้ เป็นการน าเรื่องระยะเวลาไปพจิารณา 
และเหน็ดว้ยกบัคุณเพญ็นภาเรื่องระยะเวลาการเกบ็สต๊อกสนิคา้ ซึง่เฉดสทีีม่หีลากหลายและแต่ละบรษิทัมคีวามแตกต่างกนั รวมถงึ
ของผูจ้ าหน่ายเคมภีณัฑ ์หากสามารถตอบเป็นกลางในนามสมาคมฯ ไดก้ส็ามารถท าไดแ้ละผ่านความเหน็ชอบก่อนสง่ค าตอบ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

วาระท่ี 3       เรือ่งเพื่อพิจารณา 

3.1 รบัรองสมาชิกใหม่  
 ในช่วงเดอืนทีผ่่านมาไม่การสมาชกิใหม่  
 ปัจจุบนัมจี านวนสมาชกิทัง้หมด 106 บรษิทั แบ่งเป็น สมาชกิสามญั มจี านวน 47 บรษิทั และสมาชกิวสิามญั มี

จ านวน 59 บรษิทั 
 จากตวัแทน คุณพเิชษฐ ์บุญญฤทธิ ์ไดม้กีารลาออกจาก บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) ซึง่ไดม้กีาร

ตดิต่อไปเพื่อขอใหส้ง่จดหมายแจง้เปลีย่นตวัแทนมา 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3.2   รายงานรายรบั - รายจ่ายประจ าเดือน                                               
 คุณพิรยิะ ขอรายงานรายรบั รายจ่ายประจ าเดอืนไปรายงานในการประชุมครัง้หน้า และมกีารแจง้จดัท างบ

การเงนิเพื่อใหท้นัรบัรองในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 
 โดยแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบเบือ้งตน้ ในสว่นของรายรบัปี 2564 เน่ืองจากไดล้ดค่าธรรมเนียมลง 50% จงึมรีายรบั

จากการเกบ็ค่าสมาชกิอยู่ 201,232 บาท และมรีายจ่ายอยู่ที่ 254,889 บาท ซึ่งมากกว่ารายรบั มกีารจ่ายค่าประชุมใหญ่สามญั, 
ประชุมย่อยพเิศษ, ค่าออกบูธ, ค่าบรจิาค และรายจ่ายประจ าอื่นๆ ยอดในบญัชคีงเหลอื 506,940 บาท และคงเหลอืในบญัชฝีาก
ประจ า 1,510,000 บาท ซึง่ค่าบรจิาคเงนิในสถานการณ์โควดิเป็นการบรจิาคมาจากสมาชกิเตม็จ านวน ไม่ไดเ้ป็นเงนิจากสมาคม 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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 3.3  แต่งตัง้นายทะเบียน 

  คุณศราวุฒไิดส้อบถามและเสนอคุณปภชิชั เป็นนายทะเบยีนสมาคมฯ แทนคุณสุรนาท ทีล่าออกจากบรษิทั โอ

เรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล จ ากดั จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้นายทะเบยีนท่านใหม่ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ และเหน็ดว้ย 

        3.4   เรือ่งท าหนังสือขอยกเว้นการทดสอบมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ในหวัขอ้ท่ีเคยผา่นการทดสอบ
ไปแล้วในการขอใบอนุญาตครัง้ก่อนหน้า                 
   คุณสุชาตชิี้แจงว่าค่าทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แต่ละหวัขอ้มคี่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู จงึได้เสนอให้
สมาคมฯ ท าจดหมายผ่านทางสภาหอการคา้ไทย เพื่อผลกัดนัในยกเลกิการทดสอบในบางหวัขอ้ทีม่เีกณฑก์ารทดสอบเหมอืนกบั
เกณฑ์เดมิ ซึ่งในการส่งทดสอบ มอก. ตวัใหม่ทาง สมอ. ไดม้กีารลดค่าธรรมเนียมลง 30% แต่ยงัถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทีสู่งอยู่ แต่
หากสมาคมฯ สามารถสง่เรื่องผลกัดนัใหล้ะเวน้การทดสอบในหวัขอ้ทีเ่คยผ่านการทดสอบไปแลว้ในการขอใบอนุญาตครัง้ก่อนหน้า 
กจ็ะเป็นการช่วยเหลอืเรื่องค่าใชจ้่ายไดม้าก 
    นอกจากน้ีไดส้อบถามถงึเรื่องการท าจดหมายถงึ สมอ. เรื่องการขอส่งตวัแทนจากสมาคมฯ เขา้ไปเป็นตวัแทน
หรอืผูส้งัเกตการณ์ ยื่นเรื่องถงึเลขาฯ สมอ.  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ และรบัเรื่องท าจดหมายสง่ถงึเลขาฯ สมอ.  
         

  3.5  เรือ่งท าหนังสือขอลดค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตฉลากเขียว 

    คุณศราวุฒชิีแ้จงรายละเอยีดทีไ่ดท้ าจดหมายสง่ไป โดยในแต่ละเครื่องหมายการคา้/รุ่น/ประเภทในบรษิทัผูผ้ลติ

สทีีส่่งผลติภณัฑจ์ านวนน้อย จะท าใหม้คี่าใชจ้่ายทีส่งูกว่าบรษิทัทีม่หีลายผลติภณัฑใ์นการยื่นขอใบอนุญาตฉลากเขยีว ดงันัน้เพื่อ

ผลกัดนัให้บรษิัทที่มผีลติภณัฑ์ผ่านเกณฑ์ฉลากเขยีวได้มีโอกาสขอรบัการรบัรองฉลากเขยีว จงึขอเสนอการเพิ่มทางเลอืกด้าน

ค่าธรรมเนียมใหแ้ก่บรษิทัทีม่ผีลติภณัฑส์ง่ขออนุญาตจ านวนน้อย 

    คุณเพชรรตัน์ เสรมิว่าปัจจุบนัฉลากเขยีว สถาบนัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ปัจจุบนัมผีูอ้ านวยการทีเ่ป็นรกัษาการ ดงันัน้

ระหว่างรอผู้อ านวยการ สามารถส่งหนังสอืไปที่กลุ่มเคมีเพื่อพิจารณาเข้าไปเป็นตัวแทนในสายงานมาตรฐานและแนะน าให้มี

ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการกลุ่มเคม ีและเสนอตวัแทนจากสมาคมฯ อยู่ในกลุ่มเคมดีว้ย เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงภายในบ่อย 

และจะมกีารเลอืกตัง้กรรมการในการประชุมใหญ่ของกลุ่มเคม ีจงึแนะน าใหท้างนายกสมาคมฯ เขา้ไปเป็นกรรมการ 

    คุณสุชาตเิหน็ดว้ยกบัคุณเพชรรตัน์ และเหน็ว่าสายงานมาตรฐานในสภาอุตสาหกรรม มคีวามใกลช้ดิกบัทาง 

สมอ. มคีวามไวว้างใจและเคารพนับถอืกนั จงึแนะน าใหผู้ป้ระกอบการทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมเขา้ร่วมเลอืกตัง้ประธานสภา

อุตสาหกรรม นอกจากนี้คุณสชุาตฝิากทีป่ระชุมพจิารณาว่าในสมยัหน้าจะขอถอนตวัจากการเป็นคณะกรรมการกลุ่มย่อย คลสัเตอร์

วสัดุก่อสรา้ง สภาอุตสาหกรรม ซึง่ขอตวัแทนในสมาคมฯ เขา้ไปเป็นคณะกรรมการ โดยในปีนี้จะเน้นเรื่องหวัขอ้ BCG 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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3.6  ก าหนดการประชุมสมาคมฯ ประจ าเดือน ปี 2565 
   คุณศราวุฒิเสนอการประชุมประจ าเดือนปี 2565 เป็นทุกวนัพฤหสับดีที่ 2 ของแต่ละเดือน ซึ่งก าหนดการ

ประชุมประจ าเดือนในเดอืนกุมภาพนัธ์ จะเป็นวนัพฤหสับดีที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2565 เพื่อประชุมเพิ่มเติมหารอืเรื่องก าหนดการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสมาคมฯ อกีครัง้ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  

3.7  การเกบ็ค่าบ ารงุสมาชิก ปี 2565 
   คุณพริยิะรายงานยอดคา้งช าระค่าสมาชกิมอียู่ประมาณ 21 รายทีค่า้งช าระอยู่ 2 ปี โดยในปี 2564 ไดเ้กบ็ค่า

บ ารุงสมาคมไดน้้อยกว่าปีทีแ่ลว้ และขอมตจิากทีป่ระชุมเรื่องค่าบ ารุงสมาคมในปี 2565 ว่าจะเกบ็จ านวนเตม็หรอืลด 50% ต่ออกีปี 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ และมมีตใิหล้ดค่าบ ารุงสมาชกิในปี 2565 ลดเหลอื 50% โดยสมาชกิสามญัเหลอื 2,500 บาท และ
สมาชกิวสิามญัเหลอื 2,000 บาท 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 
ปิดการประชุม เวลา 15.30  น.                  
 
 
                     

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกลู 
 22 มกราคม พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบที ่1 
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