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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผู้ผลิตสีไทย ครัง้ท่ี 5 / 2565 
วนัองัคาร ท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต์ ห้อง Steward Box ชัน้ 3 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. คุณศราวุฒ ิ  รชันกูล บจก. เจ.บ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์   นายกสมาคม (ประธานทีป่ระชุม) 

2. คุณสุชาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล       ประธานกลุ่มการคา้  

3. คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค             ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนามยั 

4. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

5. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม                   ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธกิาร 

6. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบูรณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

7. คุณนิศากร ตุลายกวงศ ์ บจก. นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ (ประเทศไทย)    รองเลขาธกิาร (แทน) 

8. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

9. คุณพชิญานันท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์)  กรรมการ 

10. คุณวรารตัน์ เสถยีร บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

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

12. คุณจตุพร กุลลวะนิธวีฒัน์ บจก. โจตนัไทย  กรรมการ 

ท่ีปรึกษาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

2. คุณเรอืงศกัดิ ์ แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

3. คุณปรชียั กูเ้กยีรตนิันท ์ บจก. อุทศิเอน็เตอรไ์พรส ์  ทีป่รกึษา 

4. คุณประสทิธิ ์ ภูมสิถติยพ์งษ์ ------  ทีป่รกึษา 

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

กรรมการและท่ีปรึกษาลาประชุม 

1. คุณวนิัย  ชยับุรานนท ์ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ  

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

3. คุณวภิาดา  นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  กรรมการ 

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

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

6. คุณสุเมธ  สุวภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

7. คุณถาวร  ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

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

9.  คุณไพศาล   พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา  

เร่ิมประชุม 13.50 น. 
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วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  4 / 2565  เมื่อวนัองัคาร ท่ี  12  กรกฏาคม  พ.ศ. 2565 

 ทีป่ระชมุขอเพิม่เอกสารแนบ ในหวัขอ้ 4.3 เป็นรายชื่อการแต่งตัง้คณะกรรมการและทีป่รกึษาวาระ กรกฎาคม 2565 

– มถิุนายน 2567  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        แจ้งเพื่อทราบ 

2.1 โครงสร้างกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ วาระ กรกฎาคม 2565 – มิถนุายน 2567        (เอกสารแนบท่ี 1) 
คุณสรนิทพิยร์ายงานโครงสรา้งกรรมการ วาระปี 2565 – 2567  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 2.2 การจดัส่งรายช่ือกรรมการต่อกรมธรุกิจการค้า            
หลงัจากไดม้กีารประกาศแจง้โครงสรา้งกรรมการในการประชุมครัง้ทีแ่ล้วนัน้ ทางคุณสรนิทพิยจ์ะด าเนินการส่ง

หนังสอืรบัรองประวตักิรรมการ เขา้ไปยงักรมพฒันาธุรกจิการคา้ และจะอพัเดทความคบืหน้าในทีป่ระชุมครัง้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

 2.3 การแก้ไข ข้อบงัคบั เร่ือง เพ่ิมนายกกิตติมศกัด์ิ 
คุณสรนิทพิย์ น าเสนอการแก้ไขขอ้บงัคบั ตามทีม่ตทิีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 ไดร้บัทราบแลว้นัน้ โดย

เพิม่ขอ้ความในขอ้บงัคบัว่า 
“ส าหรบันายกสมาคมผู้ผลติสีไทย ที่เคยด ารงต าแหน่งเกินสี่คราวขึ้นไป ให้ถือว่าเป็น นายกกิตติมศกัดิโ์ดย

ปรยิาย และจะกลบัมาด ารงต าแหน่งนายกสมาคมผูผ้ลติสไีทยอกีต่อไปมไิด้” นัน้ 
คุณเรอืงศกัดิเ์หน็ดว้ยกบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชกิอื่น

ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ   
คุณสรนิทพิย์ จะด าเนินการส่งเรื่องการแก้ไขเขา้ไปยงักรมพฒันาธุรกจิการคา้ และจะอพัเดทความคบืหน้าในที่

ประชุมครัง้ต่อไป และส่งขอ้บงัคบัทีแ่กไ้ขแลว้ใหก้บัคณะกรรมการและทีป่รกึษาใหร้บัทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

วาระท่ี 3       เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การส่งจดหมายส่งแจ้งทาง สมอ. เร่ืองประกาศ มอก. 272 และ มอก. 2321                    (เอกสารแนบท่ี 2) 
 คุณสรนิทพิย์น าเสนอหนังสอืที่ไดส่้งเรื่องถึง สมอ. ทางไปรษณีย์ เนื่องจากความล่าชา้ของผลการทดสอบจาก

สถาบนั วว. และกระบวนการแสดงฉลากหากยงัไม่ไดร้บัใบอนุญาต จงึไดข้อส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการบงัคบัใชม้าตรฐาน มอก. 
ซึง่ยงัไม่ไดร้บัการตดิต่อกลบัจากทาง สมอ.  

 คุณสุชาตแินะน าว่าควรติดตามเรื่อง และในหวัขอ้การท าสติก๊เกอร์ มอก. ตวัใหม่แปะทบัตวัเก่า ในกรณีที่ยงัมี
ภาชนะเดมิเหลอือยู่นัน้ อยากทราบว่า สมอ. จะอนุโลมใหถ้งึเมื่อไหร่ 
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 คุณประสทิธิ ์สอบถามเพิม่เตมิว่าหากมสีตอ๊กสนิคา้เก่า รา้นคา้ยงัสามารถขายต่อไดห้รอืไม่ คุณสุชาตชิีแ้จงว่ายงั
ขายสนิคา้ได ้แต่หากไดร้บัใบอนุญาต มอก. ใหม่แลว้ ต้องท าสติก๊เกอร์ตดิทบัสนิคา้ทีแ่สดง มอก. ตวัเก่า แต่ยงัไม่ไดเ้ป็น มอก. ตวั
บงัคบั ซึง่ไม่ตอ้งเกบ็สนิคา้กลบัคนืจากรา้นคา้ ต่างจาก มอก. สนี ้ามนั ทีต่อนนัน้ตอ้งท าหนังสอืขอผ่อนผนัจากทาง สมอ. 

 คุณวรารตัน์ เสรมิเพิ่มเติมว่าจากประกาศที่มีการบงัคบัใช้ 120 วนั นัน้ ระหว่างนี้แต่ละบรษิัทยงัสามารถท า
หนังสอืขอผ่อนผนัขอใช ้มอก. ตวัเดมิไดอ้กี 365 วนั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3.2   การขอเข้าพบท่านเลขา สมอ.เพือ่ส่งผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม  
    คุณเพชรรตัน์แจง้ว่าไดม้กีารร่วมประชุม MOU กบัทาง สมอ. น าเสนอหวัขอ้ดงันี้ 
   1) ขอความร่วมมอืทาง สมอ. เรื่องการออกมาตรฐานหรอืขอ้บงัคบัใดๆ อยากให้ทางสมาคมฯ มส่ีวน  

ร่วมในการรบัทราบก่อนออกประกาศใช ้
   2) หากมกีารจดัตัง้คณะท างานหรอืกรรมการใน สมอ. เสนอใหม้กีารเลอืกเป็นในนามสมาคม ไม่ใช่ใน

นามบุคคล 
   3) ขอแต่งตัง้คณะท างาน และมกีารประชุมเดอืนเวน้เดอืน กบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4) ไดเ้ขา้มารบัผดิชอบเรื่อง MIT License ทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัซื้อจดัจา้งโดยเฉพาะในส่วนของ 

SME ทีอ่าจจะมกีารเชญิทางสมาคมผผูลติสเีขา้ร่วมเป็นกรรมการ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 3.3  การเข้าพดูคยุกบัทาง สมอ. เร่ืองการส่งทดสอบทุกผลิตภณัฑท่ี์ได้รบัมาตรฐาน มอก. 

      คุณสุชาตชิี้แจงปัญหาเรื่องที่ปีนี้ต้องท าการส่งตวัอย่างทุกผลติภณัฑ์เขา้ทดสอบ ท าใหม้ภีาระเรื่องค่าใชจ้่าย 
และบางบรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เรื่องนี้ จงึไดม้กีารท าหนังสอืไปยงั สมอ. เพื่อขอเขา้พบและชีแ้จง 
     คุณเพชรรตัน์ เสริมว่าจดังานเลี้ยงพบปะกับทาง สมอ. ในวนัที่ 30 ส.ค. ซึ่งจะได้หารอืในเรื่องที่สมาคมฯ 
ตอ้งการ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

วาระท่ี 4       เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   รบัรองสมาชิกใหม ่
    คุณปภชิชัรายงานว่าในเดอืนทีผ่่านมายงัไมม่สีมาชกิใหม่สมคัรเขา้มา  
    ปัจจุบนัมจี านวนสมาชกิสามญั จ านวน 45 บรษิทั และสมาชกิวสิามญั จ านวน 57 บรษิทั รวม 102 บรษิทั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.2   รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                                                            (เอกสารแนบท่ี 3) 
       คุณพิริยะ รายงานยอดรายรบั ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2565 จ านวน 206,571.80 บาท และยอดรายจ่าย 

235,731.60 บาท  
     ในส่วนการเกบ็ค่าบ ารุง มจี านวนสมาชกิคา้งช าระ ซึง่จะออกจดหมายเรยีกเกบ็เงนิครัง้ที ่2 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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 4.3  การจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิก 

    คุณสุชาตแิจง้ว่าการจดักจิกรรมเทีย่วในช่วงสถานการณ์โควดิ อาจพจิารณาช่วงทีส่ถานการณ์การตดิเชื้อเบา

บาง หากจดัได ้เสนอใหม้กีารจดักจิกรรม 3 วนั 2 คนื เสรมิกจิกรรมไปเทีย่ว ท าบุญ แนะน าทีส่ตัหบี  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  

        4.4   การจดัท า Newsletter 2022 
      คุณปภชิชั แจง้ว่า Newsletter ของสมาคมควรจดัท าต่อเนื่อง พฒันาจากเวอรช์ัน่ปี  2021 และจะร่างรูปแบบ
มาน าเสนอในการประชุมครัง้หน้า  
       
มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ   
 
วาระท่ี 5       ประธานกลุ่มรายงานอพัเดทข้อมูล 

 5.1  คณุสุชาติ ประธานกลุ่มการค้า  
   - ประชาสมัพันธ์เรื่อง งาน Together is Power 2022 จดัโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทีจ่ะมส่ีงรายละเอยีดทางไลน์กลุ่ม 
   - แนะน าสทิธปิระโยชน์บตัรสมาชกิ TCC Connect หอการคา้ไทย ทีไ่ดร้บัส่วนลดรา้นคา้ต่างๆ  
   - แนะน าว่าต่อไปควรมส่ีงรายงานการประชุมใหส้มาชกิทุกบรษิทัรบัทราบทางอเีมลและทางไลน์กลุ่ม 

วาระท่ี 6       เร่ืองอ่ืนๆ 

 6.1  กรมโรงงานตรวจโรงงาน 
     คุณเรืองศักดิ ์แจ้งว่าปีนี้กรมโรงงานจะเข้าตรวจเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
เพิม่ขึน้ในปีทีผ่่านมา และการต่อใบอนุญาตโรงงานควรต่อตามก าหนด นอกจากนี้ควรท าเรื่องการบรหิารความเสีย่งดว้ย 

 6.2  ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 
      การประชุมครัง้ต่อไปก าหนดเป็นวนัองัคารที ่13 กนัยายน 2565  

ปิดการประชุม เวลา 16.30  น.       
 
 

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ พเิชฐสุนทร 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
 31 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
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ล ำดับ รำยช่ือบริษัทกรรมกำร

1 บจก. เจ.บ.ีพ.ี  อินเตอรเ์นช่ันแนล เพ็นท์ คุณศรำวุฒิ รัชนกูล

2 บจก. เครโด อินเตอรเ์นช่ันแนล คุณสุชำติ เตยีนโพธิทอง

3 บมจ. อีซึ่น เพ้นท ์จ ำกัด คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

4 บมจ. ทโีอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) คุณวินัย ชัยบุรำนนท์

5 บจก. สีไทยกันไซเพ้นท ์ ดร.จนิณรงค์ อัศวเรืองชัย

6 บจก. ไทยโตอำ อุตสำหกรรม คุณปภิชัช ตัง้คำรวคุณ

7 บจก. เบเยอร ์ ดร.จำรุรัตน์ ชัยยศบรูณะ

8 บจก. โจตนัไทย คุณจตุพร กุลลวะนิธีวัฒน์

9 บจก. อุไรพำณิชย์ คุณพิริยะ ชโลธร

10 บจก. ฮำโต ้เพ้นท ์(เจ.เค.อำร)์ คุณเพ็ญนภำ โหสกุล

11 บจก. กัปตนั โค๊ทติง้ คุณวิภำดำ นำคไพรัช

12 บจก. อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นทส ์(ประเทศไทย) คุณวรำรัตน์ เสถียร

13 บจก. ทโีอเอ- ชูโกกุ เพ้นท ์ คุณพิศษิฐ์ บุญจรรยำ

14 บจก. นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทฟี โคทติง้ (ประเทศไทย) คุณวัชระ ศริิฤทธ์ิชัย

ล ำดบั รำยช่ือบริษัททีป่รึกษำ

1 บจก. คัลเลอร ์เคมส ์(ประเทศไทย) คุณธีรชัย เงำวิริยศริิพงศ์

2 บจก. เคมโคท คุณสุเมธ สุวภัทรำชัย

3 บจก. อัลฟำนี อินเตอรเ์นช่ันแนล คุณภำณี กัลยำณคุปต์

4 บจก. โกเวนเจอร์ คุณอ ำนวย อุษณกรกุล

5 บจก. เอส.เอ็น.อำร.์อิมปอรต์ เอ็กซป์อรต์ คุณสมพงษ์ เณรรักษำ

6 บจก. ยูรีโคท-ไทย คุณบรรพต ปริยะบ ำรุงชำติ

7 บจก. โคลอสซอล อินเตอรเ์นช่ันแนล คุณยง พุทธสันตธิรรม

8 บจก. โอเช่ียนโรตำ้ คุณเรืองศกัดิ์ แสงเพ็ญพรำว

9 บจก.อุทศิเอ็นเตอรไ์พรส์ คุณปรีชัย กู้เกียรตนัินท์

10 --- คุณประสิทธ์ิ ภูมิสถิตพงษ์

รำยช่ือกรรมกำร

รำยช่ือทีป่รึกษำ

รำยช่ือกรรมกำรและทีป่รึกษำ TPMA

วำระ 2565 - 2567

เอกสารแนบที ่1 
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