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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 1/2563 

วนัองัคาร ที�  21 มกราคม  พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 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. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม (แทน) 

5. คุณปภชิชั ตั 'งคารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

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

7. คุณภาณวทิย ์ ลิ	มศลิา บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

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

9. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  กรรมการ 

10. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ ,แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอลส ์ กรรมการ 

11. คุณนารรีตัน์               เถาวช์าล ีสงิหส์าย บจก.เบเยอร ์  กรรมการ 

            
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

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

2. คุณประสทิธิ , ภูมสิถติยพ์งษ์ ------ ที	ปรกึษา 

3. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก.เคมโคท้ ที	ปรกึษา 

4. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ที	ปรกึษา 

5. คุณบรรพต ปรยิะบาํรุงชาต ิ บจก.ยรูโีคท-ไทย ที	ปรกึษา (แทน) 

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

กรรมการลาประชุม 

1. คุณวชิยั คุณูปการ บจก.กปัตนั โค๊ตติ'ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

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

3. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

4. คุณจนิณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม 

5. คุณนภา สตีวารนิ บมจ.ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ 
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6. คุณอาํนวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์  ที	ปรกึษา 

7. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ , บจก.อั 3คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

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

9. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก.เอส.เอน็.อาร.์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์   ที	ปรกึษา 

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

 

เริ�มประชุม 16.10 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  9/2562 เมื�อวนัองัคาร ที� 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 แกไ้ขหน้าที	3  วาระ 2.4  จาก เปิดรบับรจิาค เป็น ปิดรบับรจิาคภายในวนัที	 30 พฤศจกิายน  2562 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

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

2.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

 เนื	องจากคุณพริยิะ ลาการประชุมจงึยงัไม่มรีายงานความคบืหน้า 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ  

 

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

 คุณปภชิชั รายงานในที	ประชุมว่า กําลงัอยู่ระหว่างการรบรวมขอ้มูล และเนื'อหาที	นํามาเขยีน Content ของ 

Line และ ในสว่นของ Newsletter อยู่ระหว่างการศกึษาเนื'อหาและไดม้กีารดขูอ้มลูจากเวปไซตข์องที	ต่างๆร่วมดว้ย  โดยกาํหนดไว้

ว่าจะทาํ Newsletter ออกมาปีละ 2 ครั 'ง คอืครึ	งปีแรก และ ครึ	งปีหลงั 
ประธานในที	ประชุม เสนอว่า เนื'อหาที	จะนํามาเขยีน Content นั 'น  ขอให้เป็นกิจกรรมต่างๆของสมาคม หรือ 

กฎหมายที	เกี	ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมส ีที	มกีารเปลี	ยนแปลง เป็นตน้ 

คุณเพชรรตัน์ เสนอว่า ควรเพิ	มตารางกจิกรรมต่างๆของทางสภาอุตสาหกรรมดว้ย โดยใหต้ดิต่อเจา้หน้าที	 ชื	อคุณ
เจอรร์ี	  02-3451175 เพื	อขอทราบกาํหนดการกจิกรรมต่างๆ 

คุณสุชาติ เสนอว่า ควรเพิ	มตารางกิจกรรมต่างๆของทางสภาหอการค้าไทยด้วย เช่นกนั และอยากให้มีการ
ประชาสมัพนัธไ์ปยงัสมาชกิสมาคมเพื	อทราบถงึสทิธปิระโยชน์ที	สมาชกิสมาคมจะไดร้บั ว่า สมาคมผูผ้ลติสไีทยเป็นสมาชกิของสภา

หอการคา้ไทยอยู่แลว้ และสมาชกิของสมาคมฯทุกบรษิทัจะไดร้บัการเป็นสมาชกิของสภาหอการคา้ไทยโดยอตัโนมตั ิและสมาชกิ

สามารถร่วมกจิกรรมต่างๆของทางสภาหอการคา้ไทย 

  

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

2.3    รายงานความคืบหน้าการตอบกลบัผลการทดสอบความทนนํ�า และความทนด่างของสีอิมลัชนัใช้งาน
ทั �วไป มอก.272-2549 และ ข้อมูลแบ่งชั �นคณุภาพของสีอิมลัชนัทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549 จาก
สมาชิกสมาคม                                
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  ประธานในที	ประชุม รายงานในที	ประชุมว่า ทางสมาคมไดส้ง่จดหมายขอความร่วมมอืในการทดสอบความทนนํ'า
และความทนด่างฯ ออกไปยงัสมาชกิสามญั ทั 'งหมด 45 บรษิทั ณ วนัที	 15 มกราคม 2563 ตอบกลบัมา 21 บรษิทั ผลที	ไดจ้าก
สมาชกิที	ตอบกลบัมา คอื  

- ผลการทดสอบความทนนํ'า  ทาํได ้12 บรษิทั / ทาํไม่ได ้4 บรษิทั  

- ผลการทดสอบความทนด่าง  ทาํได ้ 12 บรษิทั  / ทาํไม่ได ้ 4 บรษิทั 

- ความคดิเหน็เรื	องการแบ่งชั 'นคุณภาพ   เหน็ดว้ย 3 บรษิทั / ไม่เหน็ดว้ย 15 บรษิทั 

- สมาชกิไม่แสดงความคดิเหน็ เนื	องจากไม่ไดม้กีารผลติสนํี'า   3  บรษิทั 

 ในที	ประชุมเหน็ควรว่าผลที	ไดจ้ากการตอบกลบัจากสมาชกินี' สามารถทาํหนงัสอืแจง้ผลตอบกลบัทาง สมอ.ต่อไปได ้

  

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ และเหน็พอ้งใหม้กีารทาํหนงัสอืตอบกลบัผลการทดสอบแจง้กลบัไปยงั สมอ. ต่อไป 

 

          2.4 รายงานความคืบหน้างาน 20 ปี TPMA  วนัที� 12 มีนาคม  2563 ที�โรงแรมมณเฑียรริเวอรไ์ซด ์ พระราม3 

 ประธานในที	ประชุม แจง้ในที	ประชุม ว่าไดม้กีารจองโรงแรมมณเฑยีรรเิวอรไ์ซด ์ พระราม3 ไวแ้ลว้สาํหรบังาน 

วนัที	 12 มนีาคม  2563 และในวนัดงักล่าวจะม ี

- การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563  

- การเลอืกตั 'งกรรมการชุดใหม่ วาระ ก.ค. 2563 – ม.ิย. 2565 

- ฉลองครบรอบ  20 ปี TPMA   

 คุณปภิชชั ได้มกีารนําเสนอแบบโลโก้ สําหรบังาน 20 ปี  TPMA และในที	ประชุมได้ร่วมกนัลงเสยีงเลอืก
แบบโลโกข้องงาน เป็นแบบที	 1 โดยใหม้กีารปรบัขอ้ความ จาก YEAR เป็น TPMA 

 คุณเพชรรตัน์ แจ้งว่าจะเรยีนเชญิ คุณเกรยีงไกร เธยีรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

เป็นแขกผูใ้หญ่ในงานครั 'งนี'ดว้ย 

 คุณสุชาต ิแจง้ว่าจะเรยีนเชญิ คุณกลนิท ์ สารสนิ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณสนั 	น  
องัอุบลกุล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื	อเป็นแขกผูใ้หญ่ และเป็นประธานกล่าวเปิดงานดว้ย  

 

มติที�ประชุม   ที	ประชุมรบัทราบ 

 

 2.5 การประชุม  APIC  2020  จะจดัขึ�นที�เมืองเซี�ยงไฮ้  ประเทศจีน  วนัที� 13-15  กรกฎาคม  2563 

 ประธานในที	ประชุม แจง้ในที	ประชุมว่า การประชุม APIC  2020 จะมกีารจดัขึ'นที	เมอืงเซี	ยงไฮ ้ ประเทศจนี 
วนัที	 13-15 กรกฎาคม 2563 ในสว่นของรายละเอยีดและวาระการประชุม ทางผูจ้ดังานจะแจง้ใหท้ราบอกีครั 'ง 
 ทาง สมอ. ไดส้ง่หนงัสอืแจง้เรื	องการเปิดใชร้ะบบตรวจการอเิลค็ทรอนิคส ์(E-Surveillance) จะมกีารเริ	มบงัคบั
ใช ้วนัที	 2 มกราคม  2563 เป็นตน้ไป 

 

มติที�ประชุม   ที	ประชุมรบัทราบ 

  

 

วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 

 3.1   รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณสรนิทพิย ์แจง้ในที	ประชุมว่า มสีมาชกิใหม่ เพิ	มเขา้มา 3 ราย ไดแ้ก่ 
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- บ.เฮลมุท ฟิสเชอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั  ประเภทวสิามญั  

- บ.ยนูิคไฟน์  โปรดกัส ์จาํกดั  ประเภทวสิามญั  

- บ.ไบรเทน โปลเีทรดดิ'ง จาํกดั  ประเภทวสิามญั 

จาํนวนสมาชกิสมาคม ณ วนัที	 10 มกราคม 2563 มทีั 'งหมด 103 บรษิทั  สมาชกิสามญั 46 บรษิทั  สมาชกิวสิามญั  57 บรษิทั 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ  

 

3.2 รายงาน รายรบั-รายจ่ายประจาํเดือน                                                      

เนื	องจากคุณพริยิะ ลาการประชุมจงึยงัไม่มรีายงานความคบืหน้า 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ  

  

 3.3 เสนอให้มีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมผูผ้ลิตสีไทย เรื�องการแต่งตั �งนายกกิตติมศกัดิA  
 ประธานในที	ประชุม แจง้ในที	ประชุมว่า ขอใหม้กีารเพิ	มตําแหน่งนายกกติตมิศกัดิ ,ของสมาคมฯ  โดยคุณสมบตัิ

ของนายกกติตมิศกัดิ , ตอ้งอยู่ในตําแหน่งนายกสมาคมครบ  8 ปี หรอื 4 วาระ และขอเสนอรายชื	อ คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล  และ
คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง เป็นนายกกติตมิศกัดิ , 
  

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ และ เหน็พอ้งใหม้กีารบรรจุ เรื	องการแต่งตั 'งนายกกติตมิศกัดิ , ในวาระของการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2563 ดว้ย 

  

วาระที� 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

 -คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้  

 รายงานในที	ประชุมว่า CPTPP  เท่าที	ไดร้่วมรบัฟงัการบรรยายมานั 'น จะมผีลกระทบกบัสมาชกิของสมาคม
เราค่อนขา้งน้อย เนื	องจาก สมาชกิไม่ค่อยไดม้กีารสง่ออก 

 - คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  

 แจง้ในที	ประชุมว่า ทางกลุ่มเคมจีะมกีารจดัอบรม ในวนัที	 27-28 มกราคม 2563 เรื	อง กรณีศกึษาปลอดภยั     
ในอุตสาหกรรมเคม ี ณ โรงแรมเดอะเบอรเ์คลยีร ์ ประตูนํ'า 

 -คุณนภา ประธานกลุ่มวชิาการ (ลาการประชุม) 

  -คุณสายนัต ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม (แทน)  

 แจง้ในที	ประชุมว่า ทางกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ	งแวดลอ้ม มกีารยกเลกิประกาศประกาศฉบบัเดมิ 
แต่ไม่ค่อยเกี	ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมส ีจะเกี	ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมปรโิตรเคม ีและ เหมอืงแร่ 

 - คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ  

  - คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ	มยอดสมาชกิสมาคม (ลาการประชุม) 

    

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

 

 



 

 
 

หน้า 5 จาก 5 

312 SOI PHAHONYOTHIN 32, PHAHONYOTHIN ROAD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND. 

TEL. (669) 2401-2255 WEBSITE: tpma43.org 

   

ปิดการประชุม เวลา 17.30  น.    

 

 

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 30  มกราคม พ.ศ.2563 


