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รายงานการประชุมกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตสีไทย ครัง้ ที่ 5 / 2565
วันอังคาร ที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดนู ังต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณศราวุฒิ
รัชนกูล
2. คุณสุชาติ
เตียนโพธิทอง
3. คุณเพชรรัตน์
เอกแสงกุล
4. คุณสายัณห์
แม่นดี
5. คุณปภิชชั
ตัง้ คารวคุณ
6. คุณจารุรตั น์
ชัยยศบูรณะ
7. คุณนิศากร
ตุลายกวงศ์
8. คุณพิรยิ ะ
ชโลธร
9. คุณพิชญานันท์
ภานาทรัพย์ถาวร
10. คุณวรารัตน์
เสถียร
11. คุณนพดล
เต็มกมลรัตน์
12. คุณจตุพร
กุลลวะนิธวี ฒ
ั น์
ที่ปรึกษาและสมาชิ กผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณบรรพต
ปริยะบารุงชาติ
2. คุณเรืองศักดิ ์
แสงเพ็ญพราว
3. คุณปรีชยั
กูเ้ กียรตินันท์
4. คุณประสิทธิ ์
ภูมสิ ถิตย์พงษ์
5. คุณสรินทิพย์
ปั ณฑพลังกูร
กรรมการและที่ปรึกษาลาประชุม
1. คุณวินัย
ชัยบุรานนท์
2. คุณวัชระ
ศิรฤิ ทธิชั์ ย
3. คุณวิภาดา
นาคไพรัช
4. คุณเพ็ญนภา
โหสกุล
5. คุณธีรชัย
เงาวิรยิ ศิรพิ งศ์
6. คุณสุเมธ
สุวภัทราชัย
7. คุณถาวร
ฐิตธรรมพันธุ์
8. คุณสมพงษ์
เณรรักษา
9. คุณไพศาล
พุทธสันติธรรม

บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์
นายกสมาคม (ประธานทีป่ ระชุม)
บจก. เครโด อินเตอร์เนชันแนล
่
ประธานกลุ่มการค้า
บมจ. อีซน่ึ แอนด์ โค
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภัยและชีวอนามัย
บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์
ประธานกลุ่มสิง่ แวดล้อม (แทน)
บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธิการ
บจก. เบเยอร์
ประธานกลุ่มกิจกรรม CSR
บจก. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) รองเลขาธิการ (แทน)
บจก. อุไรพาณิชย์
เหรัญญิก
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. อัคโซ่
๊ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. ที โอ เอ-ชูโกกุ เพ้นท์
กรรมการ (แทน)
บจก. โจตันไทย
กรรมการ
บจก. ยูรโี คท-ไทย
บจก. โอเชีย่ นโรต้า
บจก. อุทศิ เอ็นเตอร์ไพรส์
-----บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
เพ็นท์

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
สมาชิกสามัญ

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
ประธานกลุ่มวิชาการ
บจก. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) กรรมการ
บจก. กัปตันโค๊ตติง้
กรรมการ
บจก. ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)
กรรมการ
บจก. คัลเลอร์ เคมส์ (ประเทศไทย)
ทีป่ รึกษา
บจก. เคมโค้ท
ทีป่ รึกษา
บจก. อัลฟานี อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา
บจก. เอส.เอ็น.อาร์.อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท
ทีป่ รึกษา
บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
ทีป่ รึกษา

เริ่มประชุม 13.50 น.
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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 4 / 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

ทีป่ ระชุมขอเพิม่ เอกสารแนบ ในหัวข้อ 4.3 เป็ นรายชื่อการแต่งตัง้ คณะกรรมการและทีป่ รึกษาวาระ กรกฎาคม 2565
– มิถุนายน 2567
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

แจ้งเพื่อทราบ
2.1 โครงสร้างกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ วาระ กรกฎาคม 2565 – มิ ถนุ ายน 2567
คุณสรินทิพย์รายงานโครงสร้างกรรมการ วาระปี 2565 – 2567

(เอกสารแนบที่ 1)

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 การจัดส่งรายชื่อกรรมการต่อกรมธุรกิ จการค้า
หลังจากได้มกี ารประกาศแจ้งโครงสร้างกรรมการในการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้วนัน้ ทางคุณสรินทิพย์จะดาเนินการส่ง
หนังสือรับรองประวัตกิ รรมการ เข้าไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจะอัพเดทความคืบหน้าในทีป่ ระชุมครัง้ ต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.3 การแก้ไข ข้อบังคับ เรื่อง เพิ่ มนายกกิ ตติ มศักดิ์
คุณสรินทิพย์ นาเสนอการแก้ไขข้อบังคับ ตามทีม่ ติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565 ได้รบั ทราบแล้วนัน้ โดย
เพิม่ ข้อความในข้อบังคับว่า
“สาหรับนายกสมาคมผู้ผลิตสีไทย ที่เคยดารงตาแหน่ งเกินสี่คราวขึ้นไป ให้ถือว่าเป็ น นายกกิตติมศักดิ ์โดย
ปริยาย และจะกลับมาดารงตาแหน่งนายกสมาคมผูผ้ ลิตสีไทยอีกต่อไปมิได้” นัน้
คุณเรืองศักดิ ์เห็นด้วยกับระยะเวลาการดารงตาแหน่ งนายกสมาคมฯ เนื่องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกอื่น
ดารงตาแหน่งนายกสมาคมฯ
คุณสรินทิพย์ จะดาเนินการส่งเรื่องการแก้ไขเข้าไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจะอัพเดทความคืบหน้าในที่
ประชุมครัง้ ต่อไป และส่งข้อบังคับทีแ่ ก้ไขแล้วให้กบั คณะกรรมการและทีป่ รึกษาให้รบั ทราบต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่ อง

3.1 การส่งจดหมายส่งแจ้งทาง สมอ. เรื่องประกาศ มอก. 272 และ มอก. 2321
(เอกสารแนบที่ 2)
คุณสรินทิพย์นาเสนอหนังสือที่ได้ส่งเรื่องถึง สมอ. ทางไปรษณีย์ เนื่องจากความล่าช้าของผลการทดสอบจาก
สถาบัน วว. และกระบวนการแสดงฉลากหากยังไม่ได้รบั ใบอนุญาต จึงได้ขอส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรฐาน มอก.
ซึง่ ยังไม่ได้รบั การติดต่อกลับจากทาง สมอ.
คุณสุชาติแนะนาว่าควรติดตามเรื่อง และในหัวข้อการทาสติก๊ เกอร์ มอก. ตัวใหม่แปะทับตัวเก่า ในกรณีท่ยี งั มี
ภาชนะเดิมเหลืออยู่นนั ้ อยากทราบว่า สมอ. จะอนุโลมให้ถงึ เมื่อไหร่
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คุณประสิทธิ ์ สอบถามเพิม่ เติมว่าหากมีสต๊อกสินค้าเก่า ร้านค้ายังสามารถขายต่อได้หรือไม่ คุณสุชาติชแ้ี จงว่ายัง
ขายสินค้าได้ แต่หากได้รบั ใบอนุญาต มอก. ใหม่แล้ว ต้องทาสติก๊ เกอร์ตดิ ทับสินค้าทีแ่ สดง มอก. ตัวเก่า แต่ยงั ไม่ได้เป็ น มอก. ตัว
บังคับ ซึง่ ไม่ตอ้ งเก็บสินค้ากลับคืนจากร้านค้า ต่างจาก มอก. สีน้ามัน ทีต่ อนนัน้ ต้องทาหนังสือขอผ่อนผันจากทาง สมอ.
คุณวรารัตน์ เสริมเพิ่มเติมว่า จากประกาศที่มีการบังคับใช้ 120 วัน นัน้ ระหว่างนี้ แต่ละบริษัทยังสามารถทา
หนังสือขอผ่อนผันขอใช้ มอก. ตัวเดิมได้อกี 365 วัน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 การขอเข้าพบท่านเลขา สมอ.เพือ่ ส่งผู้แทนร่วมเป็ นอนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
คุณเพชรรัตน์แจ้งว่าได้มกี ารร่วมประชุม MOU กับทาง สมอ. นาเสนอหัวข้อดังนี้
1) ขอความร่วมมือทาง สมอ. เรื่องการออกมาตรฐานหรือข้อบังคับใดๆ อยากให้ทางสมาคมฯ มีส่วน
ร่วมในการรับทราบก่อนออกประกาศใช้
2) หากมีการจัดตัง้ คณะทางานหรือกรรมการใน สมอ. เสนอให้มกี ารเลือกเป็ นในนามสมาคม ไม่ใช่ใน
นามบุคคล
3) ขอแต่งตัง้ คณะทางาน และมีการประชุมเดือนเว้นเดือน กับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ได้เข้ามารับผิดชอบเรื่อง MIT License ทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในส่วนของ
SME ทีอ่ าจจะมีการเชิญทางสมาคมผูผลิตสีเข้าร่วมเป็ นกรรมการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3 การเข้าพูดคุยกับทาง สมอ. เรื่องการส่งทดสอบทุกผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รบั มาตรฐาน มอก.
คุณสุชาติช้แี จงปั ญหาเรื่องที่ปีน้ีต้องทาการส่งตัวอย่างทุกผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบ ทาให้มภี าระเรื่องค่าใช้จ่าย
และบางบริษทั ยังไม่ได้รบั แจ้งเรื่องนี้ จึงได้มกี ารทาหนังสือไปยัง สมอ. เพื่อขอเข้าพบและชีแ้ จง
คุณเพชรรัตน์ เสริมว่าจัด งานเลี้ยงพบปะกับทาง สมอ. ในวัน ที่ 30 ส.ค. ซึ่งจะได้ห ารือในเรื่องที่สมาคมฯ
ต้องการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิ จารณา
4.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณปภิชชั รายงานว่าในเดือนทีผ่ ่านมายังไม่มสี มาชิกใหม่สมัครเข้ามา
ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกสามัญ จานวน 45 บริษทั และสมาชิกวิสามัญ จานวน 57 บริษทั รวม 102 บริษทั

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
(เอกสารแนบที่ 3)
คุ ณ พิริย ะ รายงานยอดรายรับ ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2565 จานวน 206,571.80 บาท และยอดรายจ่า ย
235,731.60 บาท
ในส่วนการเก็บค่าบารุง มีจานวนสมาชิกค้างชาระ ซึง่ จะออกจดหมายเรียกเก็บเงินครัง้ ที่ 2
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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4.3 การจัดกิ จกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก
คุณสุชาติแจ้งว่าการจัดกิจกรรมเทีย่ วในช่วงสถานการณ์โควิด อาจพิจารณาช่วงทีส่ ถานการณ์การติดเชื้อเบา
บาง หากจัดได้ เสนอให้มกี ารจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน เสริมกิจกรรมไปเทีย่ ว ทาบุญ แนะนาทีส่ ตั หีบ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 การจัดทา Newsletter 2022
คุณปภิชชั แจ้งว่า Newsletter ของสมาคมควรจัดทาต่อเนื่อง พัฒนาจากเวอร์ชนปี
ั ่ 2021 และจะร่างรูปแบบ
มานาเสนอในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5

ประธานกลุ่มรายงานอัพเดทข้อมูล

5.1 คุณสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า
- ประชาสัมพัน ธ์เรื่อ ง งาน Together is Power 2022 จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทีจ่ ะมีส่งรายละเอียดทางไลน์กลุ่ม
- แนะนาสิทธิประโยชน์บตั รสมาชิก TCC Connect หอการค้าไทย ทีไ่ ด้รบั ส่วนลดร้านค้าต่างๆ
- แนะนาว่าต่อไปควรมีส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกทุกบริษทั รับทราบทางอีเมลและทางไลน์กลุ่ม
วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

6.1 กรมโรงงานตรวจโรงงาน
คุณ เรืองศักดิ ์ แจ้งว่าปี น้ีก รมโรงงานจะเข้าตรวจเข้มงวดมากขึ้น เนื่ องจากมีเหตุ การณ์ ความไม่ ปลอดภัย
เพิม่ ขึน้ ในปี ทผ่ี ่านมา และการต่อใบอนุญาตโรงงานควรต่อตามกาหนด นอกจากนี้ควรทาเรื่องการบริหารความเสีย่ งด้วย
6.2 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
การประชุมครัง้ ต่อไปกาหนดเป็ นวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ พิเชฐสุนทร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
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รำยชือ่ กรรมกำรและทีป่ รึกษำ TPMA
วำระ 2565 - 2567
รำยชื่อกรรมกำร

รำยชื่อบริษัทกรรมกำร

ลำดับ

คุณศรำวุฒิ

รัชนกูล

2

บจก. เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์
บจก. เครโด อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสุชำติ

เตียนโพธิทอง

3

บมจ. อีซ่ึน เพ้นท์ จำกัด

คุณเพชรรัตน์

เอกแสงกุล

4

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

คุณวินัย

ชัยบุรำนนท์

5
6

บจก. สีไทยกันไซเพ้นท์

ดร.จินณรงค์

บจก. ไทยโตอำ อุตสำหกรรม

คุณปภิชัช

อัศวเรืองชัย
ตัง้ คำรวคุณ

7

บจก. เบเยอร์

ดร.จำรุ รัตน์

ชัยยศบูรณะ

8

บจก. โจตันไทย

คุณจตุพร

ั น์
กุลลวะนิธวี ฒ

9
10

บจก. อุไรพำณิชย์

คุณพิริยะ

ชโลธร

บจก. ฮำโต้ เพ้นท์ (เจ.เค.อำร์)
บจก. กัปตัน โค๊ทติง้
บจก. อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นทส์ (ประเทศไทย)

คุณเพ็ญนภำ

โหสกุล

คุณวิภำดำ

นำคไพรัช

คุณวรำรัตน์

เสถียร

บจก. ทีโอเอ- ชูโกกุ เพ้นท์

คุณพิศษิ ฐ์

บจก. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย)

คุณวัชระ

บุญจรรยำ
ศิริฤทธิ์ชัย

1

11
12
13
14

รำยชื่อทีป่ รึกษำ

รำยชื่อบริษทั ทีป่ รึกษำ

ลำดับ
1

บจก. คัลเลอร์ เคมส์ (ประเทศไทย)

คุณธีรชัย

เงำวิริยศิริพงศ์

2

บจก. เคมโคท

คุณสุเมธ

สุวภัทรำชัย

3
4

บจก. อัลฟำนี อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. โกเวนเจอร์

คุณภำณี

กัลยำณคุปต์

คุณอำนวย

อุษณกรกุล

5

บจก. เอส.เอ็น.อำร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

คุณสมพงษ์

เณรรักษำ

6

บจก. ยูรีโคท-ไทย

คุณบรรพต

ปริยะบำรุ งชำติ

7
8

บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. โอเชี่ยนโรต้ำ

คุณยง

พุทธสันติธรรม

คุณเรืองศักดิ์

แสงเพ็ญพรำว

9

บจก.อุทศิ เอ็นเตอร์ไพรส์

คุณปรีชัย

กู้เกียรตินันท์

10

---

คุณประสิทธิ์

ภูมิสถิตพงษ์
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