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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผู้ผลิตสีไทย ครัง้ท่ี 8 / 2565 
วนัองัคาร ท่ี  8 พฤศจิกายน  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. คุณอสัช ิ งามล ายอง บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ (แทน) 

5. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม   ประธานกลุ่มสารสนเทศและ เลขาธกิาร 

6. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

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

8. คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ  

ท่ีปรึกษาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณถาวร  ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

2. คุณสุเมธ  สุวภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา 

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

4. คุณบรรพต  ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

5. คุณเรอืงศกัดิ ์  แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

6. คุณประสทิธิ ์  ภูมสิถติยพ์งษ ์ ------  ทีป่รกึษา 

7. คุณสรนิทพิย ์  พเิชฐสุนทร บจก. เจ.บ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท์  สมาชกิสามญั 

กรรมการและท่ีปรึกษาลาประชุม 

1. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

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

3. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบูรณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

4. คุณวภิาดา  นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  นายทะเบยีน 

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

6. คุณจตุพร  กุลลวะนิธวีฒัน์ บจก. โจตนัไทย  กรรมการ 

7.  คุณอ านวย อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

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

9.  คุณไพศาล  พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา  

10.  คุณปรชียั  กูเ้กยีรตนิันท ์ บจก. อุทศิเอน็เตอรไ์พรส ์  ทีป่รกึษา 
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เร่ิมประชุม 13.50 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  7 / 2565  เมื่อวนัองัคาร ท่ี  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  

มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        แจ้งเพื่อทราบ 

2.1 ผลกระทบและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมใน
การออกมาตรฐานเลขใหม่                  (เอกสารแนบท่ี 1) 

คุณสุชาติน าเสนอเรื่องการขัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้งในการออกมาตรฐานเลขใหม่และขบวนการที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
ผลกระทบและข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในการออกมาตรฐานเลขใหม่  เนื่องจากปัจจุบนัการออกเลข
มาตรฐาน มอก. ทีบ่งัคบัใชม้ผีลกระทบต่อผูป้ระกอบการ เช่น มาตรฐานส ีและผงซกัฟอก เป็นตน้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

วาระท่ี 3       เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ความคบืหน้าจาก สมอ. เร่ืองประกาศ มอก. 272 และ มอก. 2321  (เอกสารแนบท่ี 2)  
 คุณสุชาติรายงานผลการหารอืระหว่างตวัแทนสมาคมฯ และทาง สมอ. ประเด็นผลการทดสอบทีอ่อกล่าชา้และ

แนวทางแก้ไขหากได้รบัใบอนุญาตล่าชา้ว่าประกาศ รวมถึงการเสนอให้สมาคมฯ ส่งผู้แทนเขา้ร่วมรบัฟังการก าหนด มอก. โดย
เพิม่เตมิว่าไดม้กีารประสานเรื่องนี้ไปทางสภาอุตสาหกรรมเช่นกนั  

โดยผูเ้ขา้ร่วมหารอืคอืคุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
และประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภยั แจง้ว่าทางคุณนงลกัษณ์ สมอ. เหน็ดว้ยกบัทีส่มาคมฯ เสนอ
ไปเรื่องตวัแทนจากทางสภาอุตสาหกรรม รวมถงึจากทางสมาคมผูผ้ลติส ีเป็นตวัแทนในฐานะกรรมการหลกั 1 คน และผูต้ดิตาม 2 
คน ในส่วนระยะเวลาการทดสอบที่ใช้เวลานานนัน้ ได้มผีู้เสนอไปว่าไม่ต้องตรวจโรงงานทุกปีได้หรอืไม่ ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสตกิไม่เหน็ดว้ย ซึง่รอทางสภาอุตสาหกรรมสรุป 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3.2 ความคบืหน้าการจดัท า Newsletter 2022               (เอกสารแนบท่ี 3)           
  คุณปภิชชัรายงานความคืบหน้าการจดัท า Newsletter 2022 ที่ได้น าเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

กจิกรรมทีผ่่านมาของสมาคมฯ และเรื่องการตระหนักถงึเรื่องสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรมสทีาอาคาร 
  คุณสุชาติแนะน าว่าควรเพิ่มหัวข้อแสดงความยินดีกับคุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล ในฐานะรองประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภยั  และคุณเรอืงศกัดิ ์
แสงเพญ็พราว ในฐานะอดตีประธานหอการคา้จงัหวดันนทบุร ี

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 3.3 ความคบืหน้างาน Asia Pacific Coating ท่ีไบเทคบางนา วนัท่ี 6-8 กนัยายน 2566        
  คุณปภชิชัแจง้ว่าไดเ้ขา้พบผูจ้ดังาน Mr. Paddy, Event Director จาก DMG Event เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม พรอ้ม
กบัคุณศราวุฒ,ิ คุณเพชรรตัน์ และคุณสรนิทพิย์ โดยขอความร่วมมอืสมาคมฯ ในการช่วยประสานงานในการช่วยตดิต่อผูใ้หญ่เรื่อง
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การเปิดงาน, ช่วยโปรโมทการจดังานผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ของทางสมาคมฯ และเรื่องแพคเกจค่าใชจ้่ายการออกบูธ โดยทาง 
DMG จะส่งรายละเอยีดมาให ้
  คุณสุชาตแิจง้ว่าปกตผิูจ้ดังานจะมใีหบู้ธสมาคมฯ ฟร ี1 บูธ ส าหรบัเสนอสมาคมผูผ้ลติสไีทย แจกเอกสารแนะน า
สมาคมฯ  
  คุณสุเมธแจง้เพิม่ว่างานออกบูธทีผ่่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นหวัขอ้ Cosmetic หวัขอ้สอีาจจะไม่ค่อยน่าสนใจส าหรบั
ผูป้ระกอบการไทย แต่อาจจะมตี่างชาตทิีส่นใจเช่นงาน China Coat หรอื European Coat  
  คุณประสทิธิแ์จง้ว่าครัง้ทีแ่ลว้มงีาน Gala Dinner  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

วาระท่ี 4       เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   รบัรองสมาชิกใหม ่
คุณสรนิทพิยร์ายงานจ านวนสมาชกิ รวมทัง้หมด 99 บรษิทั เป็นสมาชกิสามญั 44 บรษิทั และสมาชกิวสิามญั  

55 บรษิทั ในเดอืนทีผ่่านมาบรษิทั ออฟตเิคม แจง้ลาออก ยงัไม่มสีมาชกิเขา้ใหม่  
 ในส่วนของบรษิทัทีค่า้งช าระค่าสมาชกิ คุณสุเมธจะช่วยตามทาง บ. เวลโค๊ท และ บ. วซิซ์เคม, คุณธรีะชยั ช่วย

ตาม บ. แม๊กโซ ่
 คุณเรอืงศกัดิ ์เสนอใหม้กีารจ่ายค่าบ ารุงตลอดชพี แตท่างทีป่ระชุมไม่เหน็ดว้ย 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4.2   รายงาน รายรบั-รายจา่ยประจ าเดือน                                                                            (เอกสารแนบท่ี 4) 
        คุณพริยิะ รายงานยอดรายรบั ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2565 มยีอดเงนิสมาคมฯ รวม 1,997,986.64 บาท ซึง่ยอด

รายรบัน้อยกว่ารายได้ 46,937.7 บาท ลดลงจากค่าสมาชิกที่เก็บลดลง 50% โดยเสนอว่าการเก็บค่าสมาชกิปี 2566 จะขอเก็บ
เพิม่ขึน้ตามขัน้บนัได จากทีไ่ดป้รบัลด 50% จากช่วงโควดิ สมาชกิวสิามญั เป็น 3,000 บาท และสมาชกิสามญั 4,000 บาท 
     ในส่วนสมาชกิค้างช าระ เหลือจ านวน 7 บรษิัท ในจ านวนนี้มีบรษิัทที่ช าระค่าบ ารุงมาแล้ว แต่ยงัไม่ได้รบั
หลกัฐานการโอนเงนิ และอกีจ านวน 4 บรษิทัทีค่า้งช าระค่าบ ารุง 4 ปี ไดแ้ก่ (เมอรค์, เวลโค๊ท, แม๊กโซ่, วซิซ์เคม) จะมกีารขอมตทิี่
ประชุมยกเลกิสมาชกิทีค่า้งช าระในการประชุมครัง้หน้า 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ   

 4.3  น าเสนอเร่ือง สมอ. พิจารณารบัมอก. ควบ เร่ืองส่ิงแวดล้อมแทนฉลากเขียว 

    คุณสุชาต ิแจง้ว่าเรื่องจากวนันี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม จงึขอยกไปรายงานในการประชุมครัง้หน้า 

เบือ้งตน้หากประชุมแลว้ทางกรรมการเหน็ดว้ยกบัประเดน็น้ีจะเขา้หารอืกบัทางองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  

   4.4  ก าหนดวนัประชุมสมาคมฯ ปี 2566 
  คุณสุชาติแจ้งว่าสืบเนื่องจากวนัประชุมในปี 2565 นี้ที่ก าหนดเป็นวนัอังคารที่ 2 ของเดือนนัน้ ส่วนใหญ่มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมน้อย จงึขอนัดประชุมเป็นทุกวนัพฤหสับดทีี ่2 ของเดอืน 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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FORECAST  Y2022 ANNUAL PRODUCTION (MT) 

+/- Compare to previous period

OEM TRANSPORT 66,000 (+)

CAR REFINISH 24,000 (+)

CAN   50,000 (-)

COIL 4,000 (-)

FLOORING 7,000 (-)

GI & PLASTICS 14,000 (-)

WOOD COATINGS 12,000 (-)

MARINE/HEAVY DUTY 24,000 (-)

EMULSION 400,000 (-)

SB ARCHITECTURAL 53,000 (-)

POWDER COATINGS 26,000 (+)

TOTAL 680,000 (-)

COATINGS

 4.5  สถานการณ์ราคา Solvent ท่ีปรบัตวัสูงขึ้น และแนวทางการหาทางออก 

  คุณสุเมธ แจง้ว่า Solvent ในประเทศไทยมจีาก 2 แหล่ง คอืผลติภายในประเทศ ได้แก่ ไซรนีและ โทลูอนี อีก
แหล่งจากการน าเขา้ และมบีางช่วงที ่Demand ลดลง ท าใหบ้างช่วงผูข้ายขาดทุน  
  คุณสุชาติ แจ้งว่าเดอืนนี้ผูซ้ื้อ Solvent กลุ่ม ไซรนี, โทลูอนี และ White Spirit ปรบัตวัสูงขึ้นตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
และราคาปรบัขึน้แบบกา้วกระโดด ซึง่ส่วนนึงอาจจะเกดิจาก IRPC ทีปิ่ดตวัลง 
  คุณสุเมธ รบัว่าผูน้ าเขา้บางกลุ่มขาดทุนกว่า 10 บาทต่อลติร ต้องดูราคาน ้ามนัควบคู่ และตอนช่วงโควดิที่ผ่าน
มากข็าดทุนทุกตวั จนมกีารน าเขา้ลดลง ท าใหร้าคาปรบัสงูขึน้ 
  คุณเรอืงศกัดิ ์แจง้ว่าในปี 2565 ทีม่กีารรบัโควตา้การผลติมากต็อ้งแบกรบัตน้ทุนทีป่รบัสงูขึน้ ส่วนราคา Solvent 
เดอืนนี้มรีาคาลดลง และตน้ปีหน้าอาจจะขายไดไ้ม่ดเีน่ืองจากมฟุีตบอลโลก 
  คุณสุเมธเสรมิว่า ไซรนี และโทลูอนี ไม่ไดม้กีารน าเขา้ มกีารผลติเหลอืใชใ้นไทย แต่ทีร่าคาสูงเพราะโรงกลัน่ปิด
ตวัลง 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ  

        4.6  APIC 2022 Online Conference จดัโดย CNCIA (China) 

  คุณศราวุฒแิจง้ว่าจะมกีารประชุม APIC 2022 จดัทาง Online โดยปีนี้ทางประเทศจนีเป็นเจา้ภาพจดังาน มกีาร
น าเสนอขอ้มลูของสมาคมผูผ้ลติสแีต่ละประเทศ ในการเขา้ร่วมของสมาคมผูผ้ลติสไีทยจะมตีวัแทนเขา้ร่วม คอื คุณศราวุฒ ิและคุณ
เพชรรตัน์ นอกจากนี้ไดม้กีารขอรายงานการผลติสเีป็นจ านวนคาดการณ์ของปี 2022 โดยในทีป่ระชุมไดร้่วมประมาณตวัเลขการ
ผลติสแีต่ละหวัขอ้ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คุณเพชรรตัน์เสนอว่าเนื้อหาการน าเสนอนัน้เป็นการอพัเดทขอ้มูลเรื่องกฎหมายความปลอดภยัที่เกี่ยวขอ้งที่
เพิ่มขึ้น ท าเป็นรูปแบบ Infographic (หากจดัเตรียมทันเวลา) ไล่เรียงถึงขัน้ตอนที่กฏหมายต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Circle 
ขัน้ตอนการผลติสอีย่างไรบา้ง 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ    
 



 
 

 
หน้า 5 จาก 5 

312 SOI PHAHONYOTHIN 32, PHAHONYOTHIN ROAD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND 
TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: https://www.tpma43.org 

วาระท่ี 5       ประธานกลุ่มรายงานอพัเดทข้อมูล  

 5.1  คณุสุชาติ – ประธานกลุ่มการค้า 
   - แจง้ว่าเหน็ดว้ยกบัการยกเลกิกฏหมายซ ้าซอ้น ใหม้กีารสนับสนุนในเชงิธุรกจิมากขึน้ ทางสมาคมฯ ไดม้กีารส่ง
เรื่องเขา้ไปกบัทางหอการคา้นานแลว้ เพื่อเป็นกระบอกเสยีงใหเ้กดิการปรบัปรุง 
   - เป็นเรื่องดทีี่สมาคมผู้ผลติสไีทย ไม่มปัีญหาเรื่องสภาพคล่อง ซึ่งบางสมาคม เช่น สมาคมธุรกิจโรงแรม ที่
ไดร้บัผลกระทบอย่างหนักในช่วงทีผ่่านมา และช่วงนี้กก็ลบัมาดขีึน้ 

 5.2 คณุเพชรรตัน์ - ประธานกลุ่มอตุสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

   - แจง้ว่ามกีารค านวณเรื่อง Carbon Credit และมบีางหน่วยงานทีส่อนค านวณแบบไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
   - เชญิชวนผูป้ระกอบการเขา้จด Made In Thailand (MIT) ทีส่ามารถเขา้ประมลูงานภาครฐั และเชญิชวนสมคัร
เป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรม ทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดราคาตรวจสุขภาพ, สทิธพิเิศษเรื่องทีจ่อดรถทีส่ถานทีต่่างๆ , 
ส่วนลดต่างๆ และการเขา้อบรม  
   
วาระท่ี 6       เร่ืองอ่ืนๆ 

 6.1  ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 
    ในเดอืนธนัวาคม งดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 16.15  น.       
 
 
 

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ พเิชฐสุนทร 
 
 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 
 
 
ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกูล 
 11 มกราคม พ.ศ. 2566 
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