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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 2/2563 

วนัพฤหสับดี ที�  13 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2563 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. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม (แทน) 

4. คุณปภชิชั ตั $งคารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

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

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

7. คุณจารุรตัน์ ชยัยศบรูณะ        บจก.เบเยอร ์  กรรมการ 

            
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

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

2. คุณประสทิธิ + ภูมสิถติยพ์งษ์ ------ ที	ปรกึษา 

3. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------ ที	ปรกึษา 

4. คุณอาํนวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์ ที	ปรกึษา 

5. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ที	ปรกึษา 

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

กรรมการลาประชุม 

1. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั 	นแนล ประธานกลุ่มการคา้ 

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

3. คุณวชิยั คุณูปการ บจก.กปัตนั โค๊ตติ$ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

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

5. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

6. คุณภาณวทิย ์ ลิ	มศลิา บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

7. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  กรรมการ 

8. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ +แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอลส ์  กรรมการ 

9. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ + บจก.อั 3คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 
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10. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์    กรรมการ 

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

12. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกุีล ------  ที	ปรกึษา 

13. คุณบุญยิ	ง ปรยิะบาํรุงชาต ิ บจก.ยรูโีคท-ไทย  ที	ปรกึษา 

14. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก.เคมโคท้  ที	ปรกึษา 

 

เริ�มประชุม 12.30 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  1/2563 เมื�อวนัองัคาร ที� 21 มกราคม พ.ศ.2563 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

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

2.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2563 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

 เนื	องจากคุณพริยิะ ลาการประชุมจงึยงัไม่มรีายงานความคบืหน้า 

 

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

2.2    รายงานความคืบหน้าการตอบกลบัผลการทดสอบความทนนํ�า และความทนด่างของสีอิมลัชนัใช้งาน

ทั �วไป มอก.272-2549 และ ขอ้มูลแบ่งชั �นคณุภาพของสีอิมลัชนัทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549                              
  ประธานในที	ประชุม รายงานในที	ประชุมว่า ทางสมาคมไดท้าํหนงัสอืแจง้ผลการทดสอบความทนนํ$า และความ
ทนด่างฯ กลบัไปยงั คุณรชันนัท ์เลขากองกาํหนดการของทาง สมอ. เรยีบรอ้ยแลว้   

  

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

 2.3   รายงานความคืบหน้าเรื�องการจดัทาํ  Newsletter ของสมาคม โดยคณุปภิชชั 

       คุณปภิชชั แจ้งในที	ประชุมว่า กําลงัรวบรวมเนื$อหาในการเขยีน Newsletter  โดยคาดการณ์ว่าจะออก 

Newsletter 2 ครั $งใน 1 ปี และครั $งแรกจะเริ	มออกไดห้ลงัจากเสรจ็สิ$นงาน 20 ปี การก่อตั $งสมาคมผูผ้ลติสไีทย   
 

มติที�ประชุม   ที	ประชุมรบัทราบ 

 

          2.4 รายงานความคืบหน้างาน 20 ปี การก่อตั �งสมาคมผูผ้ลิตสีไทย วนัที� 12 มีนาคม  2563 ณ ห้องวิมานทิพย ์

ขั �น5   โรงแรมมณเฑียรริเวอรไ์ซด ์ พระราม 3 

  ประธานในที	ประชุม ไดป้รกึษาในที	ประชุม ถงึรายละเอยีดและงบประมาณของการจดังานฉลองครบรอบ  20 ปี 
การก่อตั $งสมาคผูผ้ลติสไีทย และมอบหมายงานต่างๆ ดงันี$   
  - ป้ายคลอ้งคอเขา้หน้างาน ใหท้าํแยกเป็นสีๆ  โดยแบ่งเป็นสมาชกิสามญั และ วสิามญั  มอบหมายพชิญานนัท์

เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํป้ายคลอ้งคอเขา้งาน 

  - แม่งานหลกัในการประสานลาํดบัควิงาน กบัทางโรงแรม มอบหมายคุณสจุติตรา เป็นผูด้แูล  
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 - คุณเพชรรตัน์  ไดแ้นะนําทางทมี แสง ส ีเสยีง ใหต้ดิต่อทมีงานของคุณนาคา 081-4554555, ทมีช่างภาพ ให้

ตดิต่อคุณบอล 061-8626895, ทมีป้ายสปอนเซอร์  ตดิต่อ คุณมนินี	 085-8267154 และ วงดนตร ีทอ. ติดต่อ คุณสมาน  089-

1292584 มอบหมาย พชิญานนัท ์ประสานงานไปยงัแต่ละทมี และคุณเพชรรตัน์ ไดเ้สนอใหม้กีารตดัเคก้บนเวท ีในช่วงพธิเีปิดงาน

เลี$ยงฉลองครบรอบ 20 ปี และจะสั 	งทาํเคก้กบัทาง S&P โดยใหพ้ชิญานนัทส์ง่โลโกง้าน 20 ปีใหด้ว้ย 

 - MC พธิกีรในงาน ในที	ประชุมเสนอใหท้าบทาม คุณศราวุฒ ิ บจก.เจ บ ีพ ีอนิเตอรเ์นชั 	นแนล เพน้ท ์ และ 

คุณอคัชนิ  บจก.เวยีโก ้และใหท้าบทาม คุณมยุร ีสาํรองไวอ้กีท่าน  

 - วดีโีอเปิดงาน แนะนําสมาคมขอใหเ้น้นการเล่าประวตัคิวามเป็นมาของสมาคม ความยาวประมาณ 5-7 นาท ี
มอบหมาย คุณปภชิชั ช่วยออกแบบและนําเสนอในกรุ๊ปไลน์คณะทาํงานต่อไป 

 - ของที	ระลกึแจกในงาน อยากใหดู้งบประมาณ ไม่อยากใหร้าคาสงูเกนิไป เดมิไดดู้เป็นกระเป๋าผา้สตารบ์คัไว ้

แต่ราคาค่อนขา้งสงูและระยะเวลาในการผลติค่อนขา้งนาน จงึเปลี	ยนเป็นแกว้กาแฟแทน มอบหมาย พชิญานนัท ์เชค็ราคาและแบบ 

แลว้นําเสนอในกรุ๊ปไลน์คณะทาํงานต่อไป 

 

มติที�ประชุม   ที	ประชุมรบัทราบ 

  

 

วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 

 3.1   รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณสรนิทพิย ์แจง้ในที	ประชุมว่า ในช่วงเดอืนที	ผ่านมายงัไม่มสีมาชกิเพิ	มเขา้ หรอืลาออก จํานวนสมาชกิสมาคม ณ 
วนัที	 13 กุมภาพนัธ ์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 ของที�ระลึกเพื�อมอบขอบคณุแขกผูใ้หญ่ที�มารว่มงาน 20 ปี การก่อตั �งสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

  ประธานในที	ประชุม แจง้ในที	ประชุมว่า ทางเราควรมขีองที	ระลกึเพื	อมอบขอบคุณแขกผูใ้หญ่ที	มาร่วมงาน 20 ปี 
การก่อตั $งสมาคมผูผ้ลติสไีทย และแจง้ว่าทางนายกฯ จะรบัผดิชอบดแูลจดัหาของที	ระลกึเอง 
 

มติที�ประชุม  ที	ประชุมรบัทราบ 

  

 3.4   การเปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมผูผ้ลิตสีไทย เรื�องการแต่งตั �งนายกกิตติมศกัดิ:  
 ประธานในที	ประชุม ปรกึษาในที	ประชุม ถงึการเปลี	ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคม เกี	ยวกบัการเพิ	มตําแหน่ง
นายกกติตมิศกัดิ +ของสมาคม ว่าควรเพิ	มหรอืแกไ้ขในหมวดใดที	เหมาะสมของขอ้บงัคบัสมาคม  

 คุณเพชรรตัน์ ไดแ้จง้ในที	ประชุมว่า ไม่อยากใหม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบั และไม่อยากใหต้้องมกีารแต่งตั $งตําแหน่ง
นายกกติตมิศกัดิ + กลวัว่าความรูส้กึเป็นทมีจะหายไป 
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มติที�ประชุม  ที	ประชุมลงมตว่ิา ไม่มกีารเปลี	ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของสมาคม และ ไม่มกีารบรรจุแต่งตั $งนายกกติตมิศกัดิ +ของ

สมาคมผูผ้ลติสไีทย 

 

  

วาระที� 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

 -คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้  (ลาการประชุม) 

 - คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  

 แจง้ในที	ประชุมว่า ในวนัที	 14 กุมภาพนัธ ์2563 จะมกีารประชุมที	ทาํเนียบรฐับาลโดยคุณอนุทนิเป็นประธาน คนใหม่   

แทน คุณฉตัรชยั เรื	อง พรบ.สารเคม ีทางคุณเพชรรตัน์ไดท้าํหนงัสอืเสนอให ้กระทรวงอตุสาหกรรม ดแูล จะดกีว่า กระทรวง
สาธารณสขุ และเรยีนเชญิทุกท่านร่วมประชุมกลุ่มเคม ีในวนัที	 19 กุมภาพนัธ ์2563   
 -คุณนภา ประธานกลุ่มวชิาการ (ลาการประชุม) 

  -คุณสายนัต ์ ประธานกลุ่มสิ	งแวดลอ้ม (แทน)  

 แจง้ในที	ประชุมว่า ไดม้กีารเพิ	มขอ้คดิเหน็ในเรื	องกฎหมายซํ$าซอ้นและไดส้ง่ใหพ้จิารณาแลว้ 

 - คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ  

  - คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ	มยอดสมาชกิสมาคม (ลาการประชุม) 

    

มติที�ประชุม ที	ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ  
 ประธานในที	ประชุม แจ้งขอเชญิเขา้ร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรื	อง มาตรฐานเศณษฐกจิหมุนเวยีน : สร้างสมดุล

พฒันาสูค่วามยั 	งยนื  จดัโดย สาํนกัมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  ในวนัพุธ ที	 26  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้
และการประชุม อมิแพค เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุร ี

 

มติที�ประชุม   ที	ประชุมรบัทราบ 

 

ปิดการประชุม เวลา 17.30  น.    

 

 

                                                                                                      
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 21  กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2563 


