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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 9/2562 

วนัองัคาร ที�  26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต ์ห้อง Steward Box ชั �น 3 

 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณเพญ็นภา โหสกุล บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) นายกสมาคม (ประธานที 
ประชุม) 

2. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ.อซีึ	น เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ความ 

   ปลอดภยัและชวีอนามยั           

3. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั 	นแนล ประธานกลุ่มการคา้ 

4. คุณนภา สตีวารนิ บมจ.ทโีอเอ เพน้ท(์ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ                                                                              

5. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

6. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์(ประเทศไทย สาขาชลบุร ี เลขาธกิาร 

7. คุณสรนิทพิย ์ ปณัฑพลงักรู บจก.เจ บ ีพ ีอนิเตอรเ์นชั 	นแนล เพน็ท ์  นายทะเบยีน (แทน) 

8. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  กรรมการ 

9. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ �แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอลส ์ กรรมการ 

10. คุณนารรีตัน์               เถาวช์าล ีสงิหส์าย บจก.เบเยอร ์  กรรมการ 

            
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก.อลัฟานี อนิเตอรเ์นชั 	นแนล ที	ปรกึษา (แทน) 

2. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------ ที	ปรกึษา 

3. คุณประสทิธิ � ภูมสิถติยพ์งษ์ ------ ที	ปรกึษา 

4. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก.เคมโคท้ ที	ปรกึษา 

5. คุณบรรพต ปรยิะบาํรุงชาต ิ บจก.ยรูโีคท-ไทย ที	ปรกึษา 

6. คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) สมาชกิสามญั 
 

กรรมการลาประชุม 

1. คุณปภชิชั ตั *งคารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

2. คุณวชิยั คุณูปการ บจก.กปัตนั โค๊ตติ*ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

3. คุณศราวุฒ ิ รชันกลู บจก.เจ บ ีพ ีอนิเตอรเ์นชั 	นแนล เพน็ท ์ นายทะเบยีน 

4. คุณจนิณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม 

5. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ที	ปรกึษา  

6. คุณอาํนวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์ ที	ปรกึษา 
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7. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ � บจก.อั 0คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

8. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์    กรรมการ 

9. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก.เอส.เอน็.อารฬ์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์   ที	ปรกึษา 

10. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกุีล ------  ที	ปรกึษา 

 

เริ�มประชุม 13.40 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  8/2562 เมื�อวนัองัคาร ที� 26 ตลุาคม พ.ศ.2562 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

วาระที� 2 เรื�องสืบเนื�อง และ แจ้งเพื�อทราบ 

2.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

 คุณพริยิะ รายงานในที	ประชุมถงึ การชําระค่าบํารุงสมาคมฯของสมาชกิ ณ วนัที	 26 พฤศจกิายน 2562 ว่า

สมาชกิไดม้กีารชาํระค่าบาํรุงสมาคมเขา้มาครบแลว้ และคาดว่าจะส่งเอกสารเรยีกเกบ็ค่าบํารุงสมาคมฯ ประจําปี 2563 ออกไปยงั

สมาชกิสมาคมในเดอืนธนัวาคม 2562 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ  

 

 2.2 รายงานเรื�อง Line เกี�ยวกบัเนื�อหาที�จะสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัทางสมาชิกสมาคม โดย คณุปภิชชั 

 เนื	องจากคุณปภชิชั ลาการประชุมจงึยงัไม่มรีายงานความคบืหน้า  

  

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

2.3    รายงานความคืบหน้าการตอบกลบัผลการทดสอบความทนนํ�า และความทนด่างของสีอิมลัชนัใช้งาน
ทั �วไป มอก.272-2549 และ ข้อมูลแบ่งชั �นคณุภาพของสีอิมลัชนัทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549 จาก
สมาชิกสมาคม                                

  ประธานในที	ประชุม รายงานในที	ประชุมว่า ทางสมาคมไดส้ง่จดหมายขอความร่วมมอืในการทดสอบความทนนํ*า
และความทนด่างฯ ออกไปยงัสมาชกิสามญั ทั *งหมด 45 บรษิทั ณ วนัที	 26 พฤศจกิายน 2562 ตอบกลบัมา 13 บรษิทั ผลที	ไดจ้าก
สมาชกิที	ตอบกลบัมา คอื  

- ผลการทดสอบความทนนํ*า  ทาํได ้8 บรษิทั / ทาํไม่ได ้4 บรษิทั  

- ผลการทดสอบความทนด่าง  ทาํได ้ 8 บรษิทั  / ทาํไม่ได ้ 4 บรษิทั 

- ความคดิเหน็เรื	องการแบ่งชั *นคุณภาพ   เหน็ดว้ย 1 บรษิทั / ไม่เหน็ดว้ย 12 บรษิทั 

 ในที	ประชุมเหน็ควรว่าให้ตามผลการทดสอบจากสมาชกิอกีครั *ง โดยกําหนดวนัในการตอบกลบั ภายในวนัที	 16 
ธนัวาคม 2562 รวบรวมผลแลว้จงึทาํหนงัสอืแจง้ตอบกลบัทาง สมอ.ต่อไป 

  

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ และเหน็พ้องให้มกีารติดตามและยดืเวลาให้สมาชกิตอบกลบัผลการทดสอบ ภายในวนัที	 16 
ธนัวาคม 2562 
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          2.4 รายงานความคืบหน้ากิจกรรม CRS “โครงการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย  ส่งความห่วงใย  รร.วดัไชยมงคลฯ 

จ.อบุลราชธานี” 

 ประธานในที	ประชุม แจง้ในที	ประชุม ถงึยอดบรจิาคที	รวบรวมได ้ณ วนัที	 26 พฤศจกิายน 2562 รวมเป็น 

ยอดเงนิทั *งสิ*น 57,000  บาท  และจะเปิดรบับรจิาคไปจนถงึวนัที	 30 พฤศจกิายน  2562 

 

มติที�ประชุม   ที	ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 

 3.1   รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณสรนิทพิย ์แจง้ในที	ประชุมว่า มสีมาชกิใหม่ จ่ายชาํระค่าสมคัรสมาชกิแรกเขา้ มา 2 ราย  

- บ.สเีดลต้า จํากดั  ประเภทสามญั ไม่มใีบ รง.4 แต่มใีบอนุญาตให้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และได้ส่ง
เอกสารดงักล่าวมาใหแ้ลว้ 

- บ.คาลดกิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ประเภทวสิามญั  

จาํนวนสมาชกิสมาคม ณ วนัที	 26 พฤศจกิายน 2562 มทีั *งหมด 100 บรษิทั  สมาชกิสามญั 46 บรษิทั  สมาชกิวสิามญั  54 บรษิทั 

 ประธานในที	ประชุม อยากใหเ้พิ	มตําแหน่งงาน ในชื	อตวัแทนของแต่ละบรษิทั ลงในทะเบยีนสมาคมดว้ย   

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ  

 

3.2 รายงาน รายรบั-รายจ่ายประจาํเดือน                                                    (เอกสารแนบหมายเลข 1)  

คุณพริยิะ รายงานในที	ประชุมถงึ งบรายรบัและรายจ่ายประจาํเดอืนตุลาคม 2562  
รายรบัจากการเกบ็ค่าบาํรุงสมาคม   19,000.00 บาท 

รายจ่าย   14,090.00 บาท  

ในเดอืนตุลาคม 2562 มรีายรบั มากกว่า รายจ่าย 4,910.00 บาท 

รวมยอดเงนิในบญัช ีณ วนัที	 31 ตุลาคม 2562    2,027,666.37 บาท  
 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ  

  

 3.3 ค่าใช้จ่ายงานประชุม APIC 2019 ที�ประเทศมาเลเซีย วนัที� 30-31 ตลุาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 

 ประธานในที	ประชุม แจ้งในที	ประชุมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม APIC 2019  2 ท่าน คือ          
คุณเพญ็นภา และ คุณเพชรรตัน์ ประมาณ 20,000 กว่าบาท และเนื	องจากการประชุม APIC ครั *งหน้า จะจดัขึ*นในเดอืน กรกฎาคม 

2563 ที	เมอืงเซี	ยงไฮ้ ประเทศจนี ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการประชุมในครั *งนี* จงึอยากขอมตใินที	ประชุมว่า ขอเบกิค่าใช้จ่ายในการ

ประชุม APIC 2019 จากสมาคม และในการประชุมครั *งหน้า APIC 2020 จะเบกิในงบประมาณของปี 2563 จากสภาอุตสาหกรรมฯ 
ต่อไป 

  

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ และ มมีตใิหเ้บกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางประชุม APIC 2019 จากสมาคม และ ค่าใชจ้่ายในการ

ประชุม APIC 2020 ใหเ้บกิงบประมาณจากสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย 
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3.4 ตารางการประชุมกรรมการสมาคม ปี 2563                                 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ประธานในที	ประชุม ได้ปรกึษาในที	ประชุมถึง วนัประชุมกรรมการสมาคม ปี 2563 ว่าจะยึดเป็นวนัองัคาร

สดุทา้ยของเดอืนตามเดมิหรอืไม่ หรอืกรรมการ และที	ปรกึษาสะดวกในวนัอะไร และ สปัดาหท์ี	เท่าไหร่ของเดอืนบา้ง  

 

มติที�ประชุม  ที	ประชุมมมีต ิ ใหก้าํหนดวนัประชุมกรรมการสมาคม เป็น ทุกวนัพฤหสับด ีที	 2 ของเดอืน เริ	มจากเดอืน กุมภาพนัธ ์
2563 เป็นตน้ไป 

 

 3.5 ขออนุมติังบประมาณจดังานเลี�ยงสงัสรรคปี์ใหม่ 2563 

 ประธานในที	ประชุม แจง้ในที	ประชุมถงึ กําหนดการและขออนุมตังิบประมาณการจดังานเลี*ยงสงัสรรคปี์ใหม่ 
2563 ในวนัองัคาร ที	 21 มกราคม 2563  ธมีงาน ตรุษจนี ปีหนู เน้นสแีดง (ตรุษจนี)  และในเดอืน ธนัวาคม 2562 ใหอ้อกเอกสาร
ไปยงัสมาชกิวสิามญั เพื	อขอสนับสนุนของขวญัมาจบัฉลากในงานเลี*ยงปีใหม่ โดยจะเรยีนเชิญทั *งสมาชกิสามญัและวสิามญัมา

ร่วมงานดงักล่าว 

 ประธานในที	ประชุม หารอืในที	ประชุมว่า ในปี 2563 ที	สมาคมฯจะครบรอบ 20 ปีนั *น ควรมกีารจดังานฉลอง

พรอ้มกบังานเลี*ยงสงัสรรคปี์ใหม่ หรอื พรอ้มการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 

 

มติที�ประชุม  ที	ประชุมรบัทราบ และ อนุมตัิงบประมาณสําหรบัจดังานเลี*ยงสงัสรรค์ปีใหม่ 2563 เป็นเงนิ 50,000 บาท ในวนั

องัคาร ที	 21 มกราคม 2563 ที	ราชกรฑีาสโมสร ถนนองัรดีูนังต์ และ มมีติให้จดังานฉลอง 20 ปี TPMA ในวนัพฤหสับดทีี	 12 
มนีาคม  2563 ที	โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์ พระราม3 

  

วาระที� 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

- คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้  

 แจ้งในที	ประชุมว่า มีความกงัวลใจเกี	ยวกบัเรื	องค่าเงนิบาทที	แขง็ตัวและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และ 

ปญัหากฎหมายของภาครฐัที	ไม่เอื*อกบัการทาํธุรกจิ ไดบ้รรจุเขา้ไปเป็นเรี	องจําเป็นแลว้ และเรื	อง ร่างกฎหมายฉลาก จากกลุ่มเคม ี
กาํลงัศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างเก่าและใหม่ มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร 

- คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  

 แจง้ในที	ประชุมว่า ฝากทางคุณสชุาตช่ิวยเชค็ว่า สภาหอการคา้ไทย เหน็ดว้ยกบัการแบน 3 สารเคม ี และใน 

3 เคมทีี	แบน จะมเีพยีง ไบโอฟอส ที	มสีารทดแทน สว่น พาราควอต และไกลโครเซต ยงัไม่มสีารทดแทน และสาเหตุของการแบน 3 
สารเคมีในครั *งนี* เนื	องจากมีการนํามาใช้งานไม่ถูกวิธ ีซึ	งจากเหตุการณ์นี*กระทบไปถึง 10 กว่าอุตสาหกรรม และมูลค่าความ

เสยีหายมากกว่า 4 แสนลา้นบาท 

                      - คุณนภา ประธานกลุ่มวชิาการ  

 แจง้ในที	ประชุมถงึ พรบ.DUI จะมผีลบงัคบั 1 มกราคม 2563 ถา้จะมกีารสง่ออกจะตอ้งยื	นเอกสาร เพื	อชี*แจง
ว่าเอาไปทาํอะไร ใชง้านที	ไหน 

- คุณสายนัต ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม (แทน) (ลาการประชุม) 

- คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ (ลาการประชุม) 

- คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ	มยอดสมาชกิสมาคม (ลาการประชุม) 

    

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 
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TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: tpma43.org 

 

   

ปิดการประชุม เวลา 16.15  น.    

 

 

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 6  ธนัวาคม พ.ศ.2562 
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