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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)
สมัยที่ 24 ครัง้ ที่ 03/2557
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สมาคมธุรกิจไม้
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
1. คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์
2. คุณเอกชัย
ตัง้ กิจงามวงศ์
3. คุณประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ
4. คุณทวีสนิ
ภาณุพฒ
ั นพงศ์
5. คุณสมบูรณ์ เขียวประภัสสร
6. คุณการุณ
ไกรระวี
7. คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ
8. คุณสุพจน์
สนชัยวานิช
9. คุณประชา
ถาวรจิระอังกูร
10. คุณชัยธนา
ชูประภาวรรณ
11. คุณชัยวุฒ ิ
อิงค์รตั นกุล
12. คุณธนพล
อเนกสิทธิสนิ
รายชื่อสมาชิ กเข้าร่วมประชุม
13. คุณจักรวุฒ ิ ตัง้ กิจงามวงศ์
14. คุณวสันต์
สนชัยวานิช

บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ ์
บจก. ลายวิจติ ร
บจก. เอีย่ มวัฒนา
บจก. โกลเด้นกรุพ๊ มาสเตอร์เทรด
บจก. เล้งทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์(1994)
บจก. อ้อมใหญ่คา้ ไม้ (2002)
บจก. ไม้ลายวิจติ ร
บจก. ประกอบอินเตอร์ลมั เบอร์
บจก. สินทวีอุตสาหกรรมไม้
บจก. สินอุดมพาณิชย์ (1981)
บจก. บางกอกสินพนา
บจก. ไม้ลายวิจติ ร

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
สมาชิกสัมพันธ์
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ

บจก. สมบูรณ์สนิ
บจก. ประกอบอินเตอร์ลมั เบอร์

วาระพิ เศษ “จุดเปลี่ยนกฎระเบียบป่ าไม้ในยุค ค.ส.ช.”
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ
ค.ส.ช. ได้มี
ประกาศฉบับที่ 106/2557
เรือ่ ง แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยป่ า
ไม้ เพือ่ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั คณะรักษาความสงบแห่งชาติจงึ มีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 7 ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัง ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า และไม้เก็ดเขา
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ควาย ไม่วา่ จะขึน้ อยูท่ ใ่ี ดในราชอาณาจักร เป็ นไม้หวงห้ามประเภท ก ไม้ชนิดอื่นในป่ าจะให้เป็ นไม้หวง
ห้ามประเภทใด ให้กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผใู้ ดแปรรูปไม้ ตัง้ โรงงานแปรรูปไม้ ตัง้ โรง
ค้าไม้แปรรูป มีไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พะยูงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้
ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า และไม้เก็ด
เขาควาย แปรรูป ไม่วา่ จํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็ นจํานวนเกิน 0.20
ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ในกฎกระทรวงและในการอนุญาต"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ทม่ี ไี ว้ในครอบครองเป็ น
(1) ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชกิ
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(2) ไม้อ่นื เป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน เกินยีส่ บิ ต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสีล่ กู บาศก์เมตร หรือไม้ทไ่ี ด้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตรไม้เกินสีล่ กู บาศก์เมตร
ผูก้ ระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่หนึ่งปี ถงึ ยีส่ บิ ปี และปรับตัง้ แต่หา้ หมืน่ บาทถึงสองล้าน
บาท”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 72 ทวิแห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ในกรณีความผิดมาตรานี้ ถ้าไม้ทม่ี ไี ว้ในครอบครองเป็ น
(1) ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชกิ
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(2) ไม้อ่นื เป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน เกินห้าต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้ทค่ี รอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร หรือไม้ทไ่ี ด้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตรไม้เกินหนึ่ง
ลูกบาศก์เมตร
ผูก้ ระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่สองปี ถงึ สิบห้าปี และปรับตัง้ แต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านห้าแสนบาท”
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ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทําผิดนัน้ เกีย่ วกับ
(1) ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ชงิ ชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อเี ม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชกิ
ไม้กระชิก ไม้กระชิบ ไม้พยุง ไม้หมากพลูตกแตน
ั๊
ไม้กระพีเ้ ขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อเี ฒ่า ไม้เก็ตเขาควาย
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือ
(2) ไม้อ่นื เป็ นต้นหรือเป็ นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน เกินยีส่ บิ ต้นหรือท่อน
หรือรวมปริมาตรไม้เกินสีล่ กู บาศก์เมตร หรือไม้ทไ่ี ด้แปรรูปแล้ว รวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผูก้ ระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่หนึ่งปี ถงึ ยีส่ บิ ปี และปรับตัง้ แต่หา้ หมืน่ บาทถึงสองล้าน
บาท”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในลําดับที่ 53 ในช่องประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดาของบัญชีทา้ ยพระราช
กฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมว่าขณะนี้คณะ ค.ส.ช. ได้มกี ารเรียกผูป้ ลูก
ป่ าเข้าไปพูดคุย หารือเกีย่ วกับปั ญหา อุปสรรค ความต้องการต่างๆ ทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาเรือ่ งการปลูกป่ าอย่าง
เป็ นรูปธรรม โดยในส่วนของสมาคมฯ ขณะนี้ได้หารือกับคณะวนศาสตร์ในการทีจ่ ะนําเสนอแนวทางการปฏิรปู
การป่ าไม้ การจัดการป่ าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพือ่ ความยังยื
่ น ให้กบั ทาง ค.ส.ช. ด้วยเช่นกันซึง่ อยู่
ระหว่างการจัดทํา เพือ่ ยืน่ ข้อเสนอผ่านหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น อย่างไรหากแนวทางเสร็จสมบูรณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง
มติ ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ทีส่ ละเวลาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ กล่าวเปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานกิ จกรรมประจําเดือนมิ ถนุ ายน– กรกฎาคม 2557
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
24 มิถุนายน 2557
26 มิถุนายน 2557
28 มิถุนายน 2557

30 มิถุนายน
ถึง 1,2 กรกฎาคม
2557

3 กรกฎาคม 2557

4-5 กรกฎาคม 2557

9 กรกฎาคม 2557

15 กรกฎาคม 2557

18 กรกฎาคม 2557

กิ จกรรม/การประชุม
โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ตรวจประเมินผล
สมาคมการค้า ณ สมาคมธุรกิจไม้
เข้าพบผูบ้ ริหารหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความ
มันคงภายในราชอาณาจั
่
กร ณ สวนรืน่ ฤดี
ร่วมงานประชุมสัมมนา การปฏิรปู ประเทศ เรือ่ ง แนวทาง
ปฏิรปู การเมือง : การเข้าสูอ่ าํ นาจ ณ กระทรวงกลาโหม

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณจิรวัฒน์, คุณการุณ,
คุณเอกสิทธิ์, คุณปนัดดา
คุณประชา, คุณประเสริฐ
คุณเอกสิทธิ ์
คณะกรรมการสมาคมฯ
คุณประเสริฐ
คุณการุณ, คุณเอกสิทธิ์
เป็ นเจ้าภาพร่วม และร่วมการฝึกอบรม EU Timber
Trainers: คุณจิรวัฒน์,
Regulation Training of Trainers (Thailand)
คุณประเสริฐ
ณ โรงแรมโฟร์วงิ ส์
Trainees:
คุณเอกชัย, คุณประชา,
คุณการุณ, คุณสุพจน์,
คุณชัยธนา, คุณเอกสิทธิ์
อาจารย์สนั ทัด,
คุณปนัดดา
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า
คุณจิรวัฒน์,
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คุณประเสริฐ, คุณเอกชัย
นําพาคณะผูบ้ ริหารสมาคมการค้าต่าง ๆ
คุณประชา, คุณเอกสิทธิ์,
เข้าเยีย่ มชมสมาคมธุรกิจไม้
คุณการุณ และผูเ้ ข้าร่วม
งาน 40 ท่าน
โครงการฝึกอบรม EU Timber Regulation Training of
ผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมและ
Trainers (Thailand) ศึกษาดูงานทีโ่ รงงานโพเดียม ชลบุร ี ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ AEC
และฝึกอบรม ณ โรงแรม LANTANA พัทยา
รวม 40 ท่าน
ร่วมนําเสนอผลงานงวด โครงการ
คุณจิรวัฒน์,
1. พัฒนาสถานประกอบการก้าวสู่ AEC
คุณปนัดดา
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้และเครือ่ งเรือน
ณ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมและเครือ่ งเรือน
รับเชิญเป็ นวิทยากรและผูร้ ว่ มเสวนา เรือ่ ง การปฏิรปู การ คุณจิรวัฒน์
ป่ าไม้ไทย ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
คณะวนศาสตร์
ร่วมเป็ นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ ของ ผอ.จารุ คุณเอกชัย, คุณการุณ
พันธ์ จารโยภาส ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์ สมาคมธุรกิจไม้
คุณเอกสิทธิ ์ ,
ณ ศาลา 28 วัดธาตุทอง
คุณปนัดดา
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วัน/เดือน/ปี
18 กรกฎาคม 2557

21 กรกฎาคม 2557
4 สิงหาคม 2557

กิ จกรรม/การประชุม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การกําหนดนิยาม
ความถูกต้องตามกฎหมาย Legality Definition (LD) ครัง้
ที่ 2 โดย สํานักรับรองการป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ณ ห้องประชุม
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับเชิญเป็ นประธานประชุมคณะกรรมการธุรกิจไลฟ์ สไตล์
ครัง้ ที่ 2/2557 ณ สภาหอการค้าไทย
รับเชิญเป็ นประธาน และร่วมประชุมกลุม่ การค้าและ
อุตสาหกรรมครัง้ ที่ 2/2557 ณ สภาหอการค้าไทย

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณจิรวัฒน์
คุณประเสริฐ
คุณเอกสิทธิ์
คุณจิรวัฒน์
คุณจิรวัฒน์, คุณ
ประเสริฐ, คุณเอกสิทธิ์

มติ ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 24 ครังที
้ ่3
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ขอให้ทป่ี ระชุมอ่านรายงานการประชุม สมัยที่

24 ครัง้ ที่ 03
ทีป่ ระชุมจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 24 ครัง้ ที่
03 เป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 3

เรือ่ งสืบเนื่ อง

3.1

การจัดตัง้ คณะกรรมการสมาคมธุรกิ จไม้ สมัยที่ 24
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งทีป่ ระชุมว่าจากการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา
ได้ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมในการจัดตัง้ คณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 โดยจะเรียนเชิญ
คณะกรรมการบริหาร และทีป่ รึกษาในสมัยที่ 23 กลับเข้ามาเป็ นคณะกรรมการบริหารในสมัยที่ 24 อีกครัง้ นัน้
และหลังจากได้หารือกับฝ่ ายเลขาธิการแล้วในวันนี้ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ดงั นี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตําแหน่ ง
นายกสมาคม
อุปนายก 1
อุปนายก 2
อุปนายก 3
อุปนายก 4
อุปนายก 5
อุปนายก 6
อุปนายก 7

รายชื่อกรรมการ
นายจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์
นายกิตติ ขอถาวรวงศ์
นายมารุต อภิพฒ
ั นา
นายเอกชัย ตัง้ กิจงามวงศ์
นายทวีสนิ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
นายประมณฑ์ โปสาภิวฒ
ั น์
นายสมานชัย อธิพนั ธุอ์ าํ ไพ
นายคมวิทย์ บุญธํารงกิจ

ชื่อกิ จการ
บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ ์
บจก. ไม้บวั ทอง (1997)
บจก. ไทยสวัสดิ ์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
หจก. ลายวิจติ ร
บจก. โกลเด้นกรุพ๊ มาสเตอร์เทรด
บจก. ไม้แสงวิวฒ
ั น์ (1998)
บจก. ลีโอวูดอิมแพ็ค
บจก. เอส บี พี ทิมเบอร์กรุป๊
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ลําดับ
ตําแหน่ ง
รายชื่อกรรมการ
ชื่อกิ จการ
9 อุปนายก 8
นายกิตติพงษ์ วงศ์ภทั รกุล
บจก. ก.ภัทรอิมปอร์ต
10 อุปนายก 9
นายประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ
บจก. เอีย่ มวัฒนา
11 อุปนายก 10
นายไพศาล เนตรประเสริฐกุล
หจก. ไพศาลค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์
12 อุปนายก 11
นายสมบูรณ์ เขียวประภัสสร
บจก. เล้งทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์1994
13 เลขาธิการ
นายเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ
บจก. ไม้ลายวิจติ ร
14 รองเลขาธิการ
นายสุพจน์ สนชัยวานิช
บจก. ประกอบอินเตอร์ลมั เบอร์
15 ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
นายธนพล อเนกสิทธิสนิ
บจก. ไม้ลายวิจติ ร
16 เหรัญญิก
นายบัณฑูร คุณานพรัตน์
หจก. เจ้าฮะเฮงค้าไม้
17 ปฏิคม
นายสมพงษ์ พิศาลคุณากิจ
บจก. ภักดีมาร์เก็ตติง้
18 รองปฏิคม
นายวิสทิ ธิ ์ พิศาลคุณากิจ
หจก. วิสทิ ธิ ์การช่าง
19 รองปฏิคม
นายวิวฒ
ั น์ พิทกั ษ์ธรี ะธรรม
บจก. ทิมเบอร์เซนเตอร์
20 รองปฏิคม
นายวิภชั เชาว์วรวิญญู
หจก. ไทยส่งเสริมค้าไม้
21 ฝ่ ายต่างประเทศ
นายสมศักดิ ์ โอวจริยาพิทกั ษ์
บจก. ลือชาทิมเบอร์
22 รองฝ่ ายต่างประเทศ
นายศรีเกียรติ ศรีคริ นิ ทร์
บจก. เอีย่ มพนา
23 สารณียกร
นายชัยธนา ชูประภาวรรณ
บจก. สินอุดมพาณิชย์ (1991)
24 สมาชิกสัมพันธ์
นายการุณ ไกรระวี
บจก. อ้อมใหญ่คา้ ไม้ (2002)
25 รองสมาชิกสัมพันธ์
นายเจริญ ตันสัมฤทธิ ์พงศ์
หจก. สากลค้าไม้
26 กรรมการ
นายณรงค์ สาระสมบัติ
หจก.ทรวงพาณิชย์
27 กรรมการ
นายเกรียงศักดิ ์ วงศาริยวานิช
บจก. ตังเซ้ง
28 กรรมการ
นายวสันต์ องค์วุฒเิ วทย์
หจก. เองง่วนฮวด
29 กรรมการ
นายพรชัย สิทธิวรพงศ์
บจก. กิจวรพงศ์อมิ ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
30 กรรมการ
นายเชาวสิทธิ ์ ทรัพย์เครือญาติ บจก. เทรดดิง้ เบส
31 กรรมการ
นายสมควร ไพชยนต์วจิ ติ ร
บจก. เอ็น.พี.ทิมเบอร์
32 กรรมการ
นายวิสาน อัสราพานิช
บจก. อิสราค้าไม้และวัสดุกอ่ สร้าง
33 กรรมการ
นายสุธรรม อันนต์ศริ โิ รจน์
บจก. พุฒธิ ร
34 กรรมการ
นายประชา ถาวรจิระอังกูร
บจก. สินทวีอุตสาหกรรมไม้
35 กรรมการ
นายชัยวุฒ ิ อิงค์รตั นกุล
บจก. บางกอกสินพนา
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ และทําหนังสือเชิญทุกท่านอย่างเป็ นทางการต่อไป
3.2

สรุปผลการร่วมจัดทําโครงการอบรม EU Timber Regulation Training of Trainers
(Thailand)
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งว่า ตามทีส่ มาคมธุรกิจไม้ได้งบสนับสนุน
จาก GIZ และ Proforest เพือ่ พัฒนา ผูฝ้ ึกสอนทําความเข้าใจเรือ่ ง EUTR ให้กบั sme ทีท่ าํ ธุรกรรมด้านไม้
เพือ่ จะปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องพร้อมทัง้ หาแนวทางออกเพือ่ ให้อุตสาหกรรมไม้ของไทย สามารถส่งออกได้ในช่วงทีย่ งั
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ไม่มี Flegt licensed Timber ทัง้ นี้ทาง GIZ และ Proforest ได้แต่งตัง้ master trainer ของประเทศไทย คือ
นายจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้และผูช้ ว่ ย นายประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ เป็ น assistant
trainer เพือ่ ให้งานสําเร็จลุล่วง โดยได้กําหนดตารางการอบรมไว้ดงั นี้
1. อบรมทีโ่ รงแรมโฟร์วงิ ส์ สุขมุ วิท 26 จํานวน 3 วัน (30 มิ.ย., 1,2 ก.ค. 2557)
2. ไปดูงานโรงงานโพเดียม โฮลดิง้ กรุป๊ –โรงแรมลานทานา พัทยา จังหวัดชลบุรี
จํานวน 2 วัน (4,5 ก.ค. 2557)
ขณะนี้ได้เสร็จสิน้ ลงเรียบร้อยแล้ว วันนี้ได้นําภาพความสําเร็จของการอบรมมาให้คณะกรรมการ
บริหารได้ชม โดยผูเ้ ข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ความรู้ และสามารถนําไปต่อยอดอบรมท่านอื่นๆ ทีส่ นใจได้ใน
อนาคตได้

มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.3

สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเข้า
เยี่ยมชมการดําเนิ นงานของสมาคมธุรกิ จไม้
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าได้รบั การประสานจากสํานักพัฒนาผู้
ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการหลักสูตร การบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์
(DBD-ASEP) ซึง่ เป็ นกิจกรรมพัฒนากลุ่มเครือข่ายธุรกิจสมาคมการค้า เพือ่ ส่งเสริมให้สมาคมการค้ามีการ
บริหารจัดการทีด่ มี แี บบแผนและยุทธศาสตร์ทช่ี ดั เจนในการส่งเสริมสมาชิกผูป้ ระกอบการธุรกิจของสมาคม
การค้า ซึง่ ทางโครงเห็นว่าสมาคมธุรกิจไม้มกี ารบริหารจัดการทีด่ ที งั ้ ในส่วนของสํานักงาน และการให้บริการ
สมาชิกของสมาคมตลอดจนการวางแผนการดําเนินงานของสมาคมฯ จึงขอนําผูเ้ ข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าวเข้าเยีย่ มชมเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ ห้แก่ผเู้ ข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.0012.00 น. นัน้ ได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว อย่างดียงิ่ ช่วงแรกมีการกล่าวความเป็ นมาของสมาคมฯ ผลการปฏิบตั งิ านที่
ผ่านมา นําเยีย่ มชมส่วนนิทรรศการของสมาคมฯ รวมถึงมีกจิ กรรมการแกะสลักแสดงให้กบั คณะทีม่ าได้รบั ชม
อีกด้วย ถือว่ากิจกรรมนี้ผทู้ ม่ี าเยีย่ มชมสมาคมฯ ได้รบั ความรู้ และความประทับใจ และก่อนกลับสมาคมฯ
ได้มอบของทีร่ ะลึกเป็ นทีร่ องแก้วทําจากเศษไม้ให้กบั คณะทีม่ าศึกษาดูงานทุกท่านอีกด้วย
มติ ที่ประชุม รับทราบ
3.4

สรุปผลการจัดทําโครงการร่วมกับกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานทีป่ ระชุมทราบว่าในปี 2557 นี้ทาง
สมาคมฯ ได้รบั การจัดจ้างให้ดาํ เนินโครงการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 2
โครงการ คือ
1. กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้เข้าสู่ AEC ประจําปี
งบประมาณ 2557 (โดยมีกจิ การเข้าร่วมโครงการจํานวน 15 กิจการ)
2. กิจกรรมให้คาํ ปรึกษาแนะนําเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและของตกแต่งสูส่ ากล ประจําปี
งบประมาณ 2557 (โดยมีกจิ การเข้าร่วมโครงการจํานวน 20 กิจการ)
โดย 2 โครงการดังกล่าวจะมีคณะทีป่ รึกษาเข้าไปให้คาํ แนะนําปรึกษาปั ญหาทีเ่ กิดในสถาน
ประกอบการ เพือ่ ปรับปรุงการผลิต การออกแบบ และการตลาด
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นอกจากผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรมและได้รบั ความรูจ้ ากทีป่ รึกษาแล้ว ทาง
สมาคมฯ จะต้องนําสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมไปศึกษาดูงานต่างประเทศด้วย โดยในวันนี้สมาคมฯ
ได้ตงั ้ โจทย์เบือ้ งต้นว่าจะพาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จํานวนประมาณ 3-4 วัน โดยขณะนี้กาํ หนดการอยู่
ระหว่างดําเนินการ และจะแจ้งผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการรับทราบถึงเงือ่ นไขการร่วมเดินทางต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบและฝ่ ายเลขาดําเนินการเรือ่ งกําหนดการและแจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป
3.5

การจัดกิ จกรรมสัญจรสําหรับสมาชิ กสมาคมธุรกิ จไม้
คุณการุณ ไกรระวี ผูอ้ าํ นวยการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าขณะนี้ได้กาํ หนดช่วงเวลาในการนํา
สมาชิกจัดกิจกรรมสัญจรไว้เบือ้ งต้นว่าจะเป็ นช่วงปลายปี 2557 อย่างไรกําหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิ จารณา

4.1

การจัดทําโครงการร่วมกับ IWCS (International Wood Culture Society) ที่ประเทศ
ไทย
คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งว่าได้รบั การติดต่อจาก IWCS หรือ
International Wood Culture Society ว่าต้องการมาจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมฯ ธุรกิจไม้ในประเทศไทย โดย
ต้องการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วข้องกับไม้ การแข่งแกะสลัก หรือจะมีกจิ กรรมสัมมนาร่วมด้วย
อย่างไรร่างเสนอโปรแกรมไปเบือ้ งต้นแล้ว หากมีความคืบหน้าของความร่วมมือจะแจ้งทุกท่านทราบในโอกาส
ต่อไป
มติ ที่ประชุม ยินดีทาํ กิจกรรมร่วมกับ IWCS
4.2

รับรองรายงานการเงิ น รายรับ-รายจ่ายของสมาคม ฯ
คุณการุณ ไกรระวี ผูอ้ าํ นวยการสมาคมได้แจ้งรายรับ – รายจ่ายของสมาคมประจําเดือน
มิถุนายน 2557 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดือนมิถุนายน 2557 อย่างเป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 5

เรือ่ งเพื่อทราบ

บรอ

5.1

สรุปผลการเข้าร่วม โครงการสร้างนักธุรกิ จมืออาชีพ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
และมหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าจากที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารสมาคมการค้าและผูป้ ระกอบการธุรกิจนัน้ ทางสมาคมธุรกิจไม้ได้สง่ ผูแ้ ทน
เข้าร่วมโครงการดังนี้
1. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์
นายกสมาคมฯ
2. หลักสูตร Smart Professional Entrepreneur คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ
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3. หลักสูตร การบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย คุณประเสริฐ
เอีย่ มดีงามเลิศ คุณเอกชัย ตัง้ กิจงามวงศ์ และคุณประชา ถาวรจิระอังกูร
โดยหลักสูตรทีค่ ุณเอกสิทธิ ์ ได้รว่ มกิจกรรมคือ Smart Professional Entrepreneur หรือการสร้างนัก
ธุรกิจมืออาชีพ โดยในหลักสูตรจะเน้นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ เช่น
 การค้นหาโอกาสและแนวโน้มทางการตลาดเพือ่ รองรับ AEC
 การเพิม่ ทักษะวิธคี ดิ การเป็ นนักธุรกิจมืออาชีพ
 สร้างพลังเครือข่ายพันธมิตร ทางธุรกิจรองรับ AEC
 แลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ธุรกิจร่วมกัน
ซึง่ จะมีกจิ กรรมหลักๆ คือการอบรมให้ความรู้ เช่นการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ SME การเป็ น
ผูป้ ระกอบการนานาชาติ การลดต้นทุนเพือ่ เพิม่ กําไร เทคนิคการต่อรองเจรจา เป็ นต้น รวมถึงยังนําผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไปศึกษาดูงานในทีต่ ่างๆ การสอนอาชีพให้กบั ชาวบ้าน รวมถึงต้องสร้างแผนทางธุรกิจเพือ่ แสดงก่อน
จบโครงการอีกด้วย ซึง่ จากการเข้าร่วมหลักสูตรคิดว่าเป็ นหลักสูตรทีด่ ี และคณะอาจารย์ทม่ี าให้การอบรมเป็ น
ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถอย่างดีอกี ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
5.2

การรับเชิ ญร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจําปี 2557 “Together Is Power”
วันอังคารที่ 26 สิ งหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าได้รบั หนังสือเชิญจากสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาสมาคมการค้า ประจําปี 2557 ชื่องาน “Together Is Power” ในวันอังคารที่
26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ โดยจะมีกจิ กรรมสัมมนาในช่วงกลางวัน และจะมีกจิ กรรม
ดังนี้
ช่วงที่ 1 งานสัมมนา Together is Power เวลา 13.00 - 16.00 มีเสวนาโดยนายกสมาคมธุรกิจร่วม
ด้วยในเวลา 14.55 -16.00 น.
ช่วงที่ 2 งานเลีย้ งสังสรรค์สมาคมการค้า เวลา 18.00 - 21.30 ซึง่ ในงานจะมีการประกาศผลสมาคม
ดีเด่นประจําปี 2557 ซึง่ สมาคมฯ ได้เข้ารอบด้วย
ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันในภาคบ่าย และภาคคํ่า เพือ่ ร่วมงานกิจกรรมสมาคม
ดีเด่นร่วมกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมและแขกผูม้ เี กียรติ ปิ ดประชุมเวลา 20.00 น.
ประธานทีป่ ระชุม
(นายจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์)
นายกสมาคม

ตรวจบันทึกการประชุม
(นายเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ )
เลขาธิการสมาคม

