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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 5/2557 

วนัองัคารท่ี 28 ตลุาคม  2557  เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ  ห้องประชมุชัน้ 2  สมาคมธรุกิจไม้ 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ  

1. คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณเอกชยั  ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. ลายวจิติร      อุปนายก 
3. คุณกติต ิ ขอถาวรวงศ ์  บจก. ไมบ้วัทอง (1997)     อุปนายก 
4. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ  บจก. เอีย่มวฒันา     อุปนายก 
5. คุณทศพล ภาณุพฒันพงศ ์  บจก. โกลเดน้กรุพ๊มาสเตอรเ์ทรด   ผูแ้ทน (อุปนายก) 
6. คุณไพศาล เนตรประเสรฐิกุล หจก. ไพศาลคา้ไมแ้ละเฟอรนิ์เจอร ์อุปนายก 
7. คุณการณุ ไกรระว ี  บจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้(2002)    สมาชกิสมัพนัธ ์
8. คุณเอกสทิธิ ์  อเนกสทิธสินิ  บจก. ไมล้ายวจิติร     เลขาธกิาร 
9. คุณสพุจน์ สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์    รองเลขาธกิาร 
10. คุณประชา ถาวรจริะองักรู  บจก. สนิทวอุีตสาหกรรมไม ้    กรรมการ 

 

วาระท่ี  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

 

รายงานกิจกรรมประจาํเดือน กนัยายน-ตลุาคม 2557 
  คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ แจง้กจิกรรมประจาํเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 2557  
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
16 กนัยายน 2557 รว่มสมัมนารบัฟังความเหน็ แผนการดาํเนินงาน 

กพข.1 กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
ณ โรงแรมทวนิทาวเวอร ์

คุณจริวฒัน์,  
คุณเอกสทิธิ ์

20 กนัยายน 2557 รบัเชญิเป็นผูด้าํเนินรายการ และรว่มงานสมัมนา 
““DDEESSIIGGNN  WWIITTHH  WWOOOODD””   

จดัโดย กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา และ AHEC  
ณ ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์

คุณจริวฒัน์, 
คุณการุณ, คุณสพุจน์, 
คุณประชา, คุณเอกสทิธิ,์ 

คุณปนดัดา 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
3 ตุลาคม 2557 เขา้เยีย่มพบปะพดูคุย กบั 

ผูอ้าํนวยการ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
ณ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ 

คุณจริวฒัน์,  
คุณเอกสทิธิ ์ 

13 ตุลาคม 2557 รว่มประชุมคณะทาํงานเรือ่ง การจดัทาํเรือ่ง 
การปฏริปูการป่าไม ้การจดัการป่าเศรษฐกจิ  

และผลติภณัฑจ์ากไม ้รว่มกบั สมาคมโรงเลือ่ยจกัร  
และกลุม่ผูป้ลกูไมภ้าคเอกชน ณ สมาคมธุรกจิไม ้

คุณจริวฒัน์ 
คุณประเสรฐิ, คุณสมบตั,ิ 

คุณการุณ,  
คุณเอกสทิธิ ์ 

15-18 ตุลาคม 2557 เดนิทางศกึษาดงูาน Canton Fair ครัง้ที ่116  
(งานอุตสาหกรรมหนกั)  

ณ เมอืงกวางเจา ประเทศจนี 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
รวมทัง้สิน้ 25 ทา่น 

21 ตุลาคม 2557 รว่มประชุม ครัง้ที ่186 สมาพนัธห์อการคา้ไทย-จนี  
และสมาคมธุรกจิต่าง ๆ ณ หอ้งประชุมกวงฮัว่ตึง้  

อาคารไทยซซี ีถนนสาทรใต ้

คุณกติต,ิ 
คุณเอกสทิธิ,์ 
คุณกมลทพิย ์

24 ตุลาคม 2557 รว่มประชุมเสวนาเรือ่ง ทศิทางสถานการณ์ 
อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรไ์ทย  

(โดย ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั หวัหน้าโครงการ)  
ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คุณจริวฒัน์, 
คุณเอกสทิธิ ์

27 ตุลาคม 2557 คณะทาํงานรว่มเตรยีมงาน การจดัประชุม กบั 
สภาหอการคา้ไทย ในวนัที ่28 ตุลาคม 2557 

 ณ สมาคมธุรกจิไม ้

คุณจริวฒัน์,  
คุณการุณ,คุณเอกสทิธิ,์ 
คุณปนดัดา,คุณกมลทพิย ์

 

มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 4 

  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยัที ่
24 ครัง้ที ่4 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่24 ครัง้ที ่4 
เป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 3 เรือ่งสืบเน่ือง 

 
3.1 สรปุการจดัตัง้ตาํแหน่งท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิสมาคมธรุกิจไม้ สมยัท่ี 24  

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดส้รปุรายนามของนายกกติตมิศกัดิ ์ที่
ปรกึษากติตมิศกัดิ ์และทีป่รกึษา สมาคมธุรกจิไม ้สมยัที ่24 ดงัรายนามต่อไปน้ี รบกวนทีป่ระชมุรว่มกนั
พจิารณา 
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ลาํดบั ตาํแหน่ง รายช่ือ ช่ือกิจการ 
1 นายกกติตมิศกัดิ ์ ดร.บุญทรง ศรเีฟ่ืองฟุ้ง บรษิทั บุญศรพีาณชิย ์จาํกดั 
2 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณเกยีรต ิวงศารยิวานิช บจก. เกยีรตวิฒันาคา้ไม(้1995) จาํกดั 
3 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณเกษม วงศภ์ทัรกุล บรษิทั ก.ภทัรคา้ไม ้จาํกดั 
4 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณกมล เกดิบญัฑติ หจก. กมลกจิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
5 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณสมเกยีรต ิเหล่าชาํนาญวานิช บรษิทั เกยีรตบุิญชยัคา้ไม ้จาํกดั 
6 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณอารยี ์ภู่สมบุญ บรษิทั อารยีอ์ภริกัษ์ จาํกดั 
7 นายกกติตมิศกัดิ ์ คุณสรุศกัดิ ์เอีย่มดงีามเลศิ EHS Group Thailand 
8 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายไพบลูย ์อธพินัธุอ์าํไพ บรษิทั ลโีอวดูอมิแพค็ จาํกดั 
9 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายยงค ์ผอ่งเมฆนิทร ์ บรษิทั คุงโหมว จาํกดั 
10 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายวสนัต ์องศว์ุฒเิวทย ์ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เองงว่นฮวด 
11 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายณรงคศ์กัดิ ์เชาวว์รวญิญ ู หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทยสง่เสรมิคา้ไม ้
12 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายเกยีฮวด แซ่ลี ้ บรษิทั พฒันพงศว์สัดุภณัฑ ์จาํกดั 
13 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายกร ีไกรระว ี บรษิทั ออ้มใหญ่คา้ไม(้2002) จาํกดั 
14 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายณรงค ์สารสมบตั ิ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทรวงพาณชิย ์ 
15 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายเวโรจน์ ลออวรเกยีรต ิ บรษิทั ลออกจิ จาํกดั 
16 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายเกรยีงศกัดิ ์วงศารยิวานิช บรษิทั ตงัเซง้ จาํกดั 
17 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายประยรู โชตบุิญเรอืง บรษิทั โชตพิพิฒัน์คา้ไม ้จาํกดั 
18 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายอุทยั วงศอ์ศัวเทพชยั หจก. บางแคเหนือคา้ไมธ้นบุร ี
19 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายจรลั องิคร์ตันกุล บรษิทั บางกอกสนิพนา จาํกดั 
20 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายวเิชยีร เนตรประเสรฐิกุล หจก. ไพศาลคา้ไมแ้ละเฟอรนิ์เจอร ์ 
21 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายกติต ิเลศิวศนิ บรษิทั เลศิพนาคา้ไม ้จาํกดั 
22 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายวรีะชยั ชปูระภาวรรณ  บรษิทั สนิอุดมพาณชิย(์1981) จาํกดั 
23 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายทวชียั อรา่มรศัมกุีล บรษิทั ไมแ้สงววิฒัน์(1988) จาํกดั 
24 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายววิฒัน์ สวุวิฒัน์ชยั บรษิทั ต.ววิฒัน์คา้ไม(้1982) จาํกดั 
25 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ นายสรุชยั สนชยัวานิช บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์ 
26 ทีป่รกึษา นายจารพุนัธ ์จารโยภาส  ผูอ้าํนวยการสว่นพฒันาอุตสาหกรรม

เครือ่งเรอืน 
27 ทีป่รกึษา ผ.ศ.อาํไพ เป่ียมอรณุ คณะวนศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ 
28 ทีป่รกึษา ร.ศ.ทรงกลด จารสุมบตั ิ คณะวนศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ 
29 ทีป่รกึษา คุณสทุนิ พรชยัสรุยี ์ บรษิทั เขามหาชยัพาราวูด้ จาํกดั  
30  ทีป่รกึษา คุณสง่จัว๊ แซ่เฮง้ ทีป่รกึษาดา้นธรรมเนียมจนี 
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มติท่ีประชมุ เหน็ชอบ และทาํหนงัสอืเชญิทุกทา่นอยา่งเป็นทางการต่อไป ทัง้น้ีโดยในสว่นของทีป่รกึษาให้
แบ่งเป็นตําแหน่งทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์และตําแหน่งทีป่รกึษา สาํหรบัทีป่รกึษาจากสถาบนัการศกึษา ใหท้าํ
หนงัสอืถงึคณบดเีพือ่ขอความเหน็ชอบในการสง่ชื่อทีป่รกึษาทีม่คีวามเหมาะสมใหก้บัทางสมาคมฯดว้ย 

 
3.2 สรปุผลการจดัทาํเรื่องการปฏิรปู การป่าไม้ การจดัการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภณัฑ์

จากไม้ ร่วมกบั สมาคมโรงเล่ือยจกัร และกลุ่มผูป้ลกูไม้ภาคเอกชน 
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่จากการทีท่างคณะทาํงานไดร้ว่มกบั

ทางสมาคมโรงเลื่อยจกัร และกลุ่มผูป้ลกูป่าภาคเอกชน ในการรา่งขอ้เสนอแนวทางในการปฏริปู การป่าไม ้
การจดัการป่าเศรษฐกจิ และผลติภณัฑจ์ากไม ้โดยไดม้กีารสรปุเป็นเอกสารล่าสดุในวนัที ่13 -10-2557 โดยมี
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ-1 น้ีมาใหท้างคณะกรรมการไดร้บัทราบ 
มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายกนัอยา่งกวา้งขวาง โดยเสนอใหท้างคณะทาํงานไดต้ดิตาม 
                    สถานการณ์ และชอ่งทางการยืน่ขอ้เสนอผา่นทางองคก์รต่าง ๆ อยา่งใกลช้ดิ  
 

3.3 สรปุผลการศึกษาดงูาน Canton Fair ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน 
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่ตามทีส่มาคมฯ ไดร้บังานดาํเนิน

กจิกรรมใหก้บักรมสง่เสรมิอุตสาหกรรมจาํนวน 2 กจิกรรมคอื 
1. กจิกรรมพฒันาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและผลติภณัฑไ์มเ้ขา้สู ่AEC ประจาํปี

งบประมาณ 2557 (โดยมกีจิการเขา้รว่มโครงการจาํนวน 15 กจิการ) 
2. กจิกรรมใหค้าํปรกึษาแนะนําเชงิลกึในอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและของตกแต่งสูส่ากล  

ประจาํปีงบประมาณ 2557 (โดยมกีจิการเขา้รว่มโครงการจาํนวน 20 กจิการ)  
ในการน้ีทางสมาคมฯ จะนําบรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 35 กจิการ จดัไปศกึษาดงูานกวางเจาแฟร์

ครัง้ที ่116 ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวา่งวนัที ่15-18 ตุลาคม 2557 โดยมรีา่งกาํหนดการดงัน้ี 
 

วนัพธุที ่15 ต.ค. 57  เดนิทาง และ City tour 
วนัพฤหสับดทีี ่16 ต.ค. 57 ศกึษาดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่116  (canton fair)  
วนัศุกรท์ี ่17  ต.ค. 57  ศกึษาดงูาน กวางเจาเทรดแฟร ์ครัง้ที ่116  
วนัเสารท์ี ่18 ต.ค. 57  City tour และเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
 

โดยไดม้คีณะผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูานในครัง้น้ีรวมทัง้สิน้ 25 ทา่น โดยการเดนิทางในครัง้น้ีไดม้กีาร 
เดนิทางผา่นทางเมอืงมาเก๊า เขตปกครองพเิศษ ประเทศจนี ซึง่ขอ้ดกีค็อื สามารถเดนิทางไดด้ว้ยสายการบนิ
ราคาประหยดั และยงัไดเ้ยีย่มชมเมอืงมาเก๊า อกีดว้ย ทัง้น้ีในสว่นของการศกึษาดงูานตอ้งถอืไดว้า่งาน 
Canton Fair ครัง้ที ่116 น้ีเป็นงานทีใ่หญ่มาก โดยประเทศจนีถอืไดว้า่เป็นประเทศทีม่กีารผลติสนิคา้ต่าง ๆ 
สง่ออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ซึง่ผูท้ีไ่ดเ้ขา้ไปเยีย่มชมงานน้ีจะไดร้บัความรู ้เทคโนโลย ีในสายงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก รวมทัง้ไดม้โีอกาสในการตดิต่อเจรจาธุรกจิต่อไปไดใ้นอนาคตอกีดว้ย 
 

มติท่ีประชมุ รบัทราบ  
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วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  ร่วมกบัสมาคมโรงเล่ือยจกัรจดังานประชมุร่วมกบัสภาหอการค้าในวนัองัคารท่ี 28  

ตลุาคม 2557 
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการทีไ่ดม้กีาร

ประสานงานผา่นทางสภาหอการคา้ไทย ในการเขา้เยีย่มเยยีนสมาคมการคา้ทีเ่ป็นสมาชกิ และรว่ม
ประชุมกบัทางสมาคมธุรกจิไม ้และสมาคมโรงเลื่อยจกัร จงึไดม้กีารกาํหนดวนัเป็นวนัองัคารที ่28 
ตุลาคม 2557 น้ี โดยมรีายนามผูเ้ขา้รว่มประชุมดงัน้ี 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  – คุณอสิระ วอ่งกุศลกจิ ประธานกรรมการ 
– คุณคมสนั โอภาสสถาวร รองประธานกรรมการ 
– คุณสนัน่ องัอุบลกุล รองประธานกรรมการ 
– และคณะกรรมการ 

สมาคมธุรกจิไม ้– คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ 
สมาคมโรงเลื่อยจกัร – คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ 

 โดยวาระการประชุมจะเป็นการนําเสนอแนวทางการดาํเนินงานของทางสมาคมธุรกจิไม ้และสมาคม
โรงเลื่อยจกัร และขอ้เสนอต่าง ๆ ทีท่างกลุ่มธุรกจิไมไ้ดป้ระสบปัญหาอยู ่โดยเฉพาะในเรือ่งของ แนวทางใน
การปฏริปู การป่าไม ้การจดัการป่าเศรษฐกจิ และผลติภณัฑจ์ากไม ้โดยจะปรกึษากบัทางสภาหอการคา้ซึง่
ถอืไดว้า่เป็นผูแ้ทนของภาคเอกชนทีจ่ะชว่ยในการหาแนวทางการผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาใหก้บัทางกลุ่ม
องคก์รต่าง ๆ    
มติท่ีประชมุ เหน็ชอบกบัการดาํเนินการจดัประชุมรว่มกบัทางสภาหอการคา้ แหง่ประเทศไทย 
 

4.2 รบัรองรายงานการเงิน รายรบั-รายจ่ายของสมาคม ฯ  
คุณการณุ ไกรระว ีผูอ้าํนวยการสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคมประจาํเดอืน

กนัยายน 2557 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจา่ยของสมาคมฯ ประจาํเดอืนสงิหาคม 2557 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 5  เรือ่งเพ่ือทราบ 
บรอ 

5.1  สรปุผลการเข้าร่วมงาน “4th Sub-Regional Training Workshop on Timber Legality 
Assurance”  22-24 October 2014,  Vientiane, Lao PDR  

คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ นายกสมาคมโรงเลื่อยจกัร และอุปนายกสมาคมธุรกจิไม ้ไดแ้จง้
วา่จากการทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม “4th Sub-Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance” 
ระหวา่งวนัที ่22-24 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวนัน้ โดยไดร้ว่มคณะเดนิทางไป
กบัทางเจา้หน้าทีจ่ากทางกรมป่าไม ้โดยเป็นการฝึกอบรมการทาํระบบ TLAS หรอื Timber Legality 
Assurance ของทางประเทศลาว ซึง่ไดเ้หน็แนวทางในการจดัทาํระบบการรบัประกนัความถูกตอ้งของไม ้
เพือ่ใหร้องรบักบัระบบ EU-Flegt ของสหภาพยโุรป ซึง่ทางประเทศไทยกก็าํลงัดาํเนินการอยูเ่ชน่กนั 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
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5.2  สรปุผลการร่วมงาน “DESIGN WITH WOOD” จดัโดย กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกา 
และ AHEC วนัท่ี 20 กนัยายน 2557 ณ ศนูยป์ระชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ แจง้วา่ไดร้บัเชญิจาก American Hardwood 
Export Council และสาํนกังานทตูเกษตร สถานทตูสหรฐัอเมรกิา ประจาํประเทศไทย เป็นทีป่รกึษา และ
รว่มงาน Design with Wood ในวนัที ่20 กนัยายน 2557 ณ ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์โดยจะเป็นงาม
สมัมนาทีม่นีกัออกแบบ 2 ทา่นมาบรรยายเกีย่วกบัการออกแบบโดยเน้นในเรือ่งการใชไ้ม ้ รวมถงึยงัมกีาร
แสดงนิทรรศการอกีดว้ย  

โดยผลจากการทีไ่ดเ้ขา้ไปเป็นทีป่รกึษาใหก้บัทางโครงการน้ีจะทาํใหม้กีารเผยแพร ่และ 
ประชาสมัพนัธถ์งึคุณคา่ของการใชไ้ม ้ซึง่ประเทศไทยเองยงัมคีวามตื่นตวัเกีย่วกบัเรือ่งคุณคา่ของการใชไ้มน้ี้
น้อยอยู ่โดยผูใ้ชม้กัจะเลีย่งไปใชว้สัดุทดแทนชนิดอื่นแทน ซึง่ผลจากการเขา้รว่มงานในครัง้น้ีทางสมาคมฯ ยงั
ไดร้บัสือ่นิทรรศการต่างๆ ทีแ่สดงในงานน้ีมาไวย้งัทีพ่ืน้ทีข่องทางสมาคมฯ เพือ่เป็นการเผยแพรใ่หก้บัผูท้ี่
สนใจไดอ้กีต่อไป รวมทัง้เป็นการเผยแพรถ่งึประโยชน์ และคุณคา่ของการใชไ้มใ้หก้บัแขกผูท้ีเ่ขา้มาเยีย่ม
เยยีนสมาคม ฯ อกีทางหน่ึงดว้ย  
ท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 

ประธานทีป่ระชุม          ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 

 
 


