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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 8/2554 

วนัพฤหสับดีท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2554 เวลา 19.00 – 21.00 น. 
ณ  สมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ 

1. คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์ บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์      นายกสมาคมฯ 
2. คุณทวสีนิ    ภาณุพฒันพงศ ์ บจก. โกลเดน้กรุพ๊มาสเตอรเ์ทรด     อุปนายก 
3. คุณเอกชยั   ตัง้กจิงามวงศ ์ หจก. ลายวจิติร        อุปนายก 
4. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ บจก. เอีย่มวฒันา       อุปนายก 
5. คุณชยัธนา   ชปูระภาวรรณ บ.จก. สนิอุดมพาณชิย ์(1981)      ผูแ้ทนอุปนายก 
6. คุณบณัฑรู   คุณานพรตัน์ บจก. เจา้ฮะเฮงคา้ไม ้       เหรญัญกิ 
7. คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร       เลขาธกิาร 
8. คุณสพุจน์    สนชยัวานิช บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์      ผูแ้ทน ผช.เลขาธกิาร 
9. คุณการณุ    ไกรระว ี  หจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้       สมาชกิสมัพนัธ ์
10. คุณดุสติ      ผอ่งเมฆนิทร ์ บจก. คุงโหมว        ผูแ้ทน ผช.สมาชกิสมัพนัธ ์
11. คุณชยัยทุธ ์ สจัจาไชยนนท ์ บจก. หยูฮ่งคา้ไม ้       กรรมการ 

 

รายนามท่ีปรึกษาสมาคมฯ และผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
12. คุณประดษิฐ พบสขุ  ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 
13. คุณเฮง้สง่จัว๊   ทีป่รกึษาดา้นธรรมเนียมจนี 
14. คุณธนพล   อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร        

 
คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ

บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 19.00 น. 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
รายงานกิจกรรมประจาํเดือน 

 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

29-30 ม.ค. 2554  
 

เขา้รว่มประชุม สอม ครัง้ที ่1/2554 วนัที ่29-30 ม.ค.54  
ณ สวนปา่ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุร ี 
 

คุณสมเกยีรต ิ
คุณเอกชยั 
คุณเอกสทิธิ ์
คุณกมลทพิย ์ 

16 ก พ. 2554 ไดร้บัเชญิจากทางสภาหอการคา้ไทย ไปบรรยายเรือ่ง  
โลจสิตกิของวสัดุไมไ้ผ ่(แทนนายกสมาคมฯ) 

อาจารยท์รงกลด 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

16-17 ก.พ. 2554 ไดร้บัเชญิไปร่วมประชุม และบรรยายใหก้บัทางกรมปา่ไม ้ณ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

คุณจริวฒัน์ 

17 ก.พ. 2554 
 

เขา้รว่มอวยพรวนัเกดิทา่น ดร.บุญทรง ศรเีฟ่ืองฟุ้ง 
ณ.บา้นพกัของทา่น 

คุณสรุศกัดิ ์
คุณเอกชยั,คุณเอกสทิธิ ์

21 ก.พ. 2554 
 

เป็นเจา้ภาพงานบาํเพญ็กุศลคุณแม ่เซีย่มไอ่ แซ่เอีย้ (อึง้) 
(หสม. บางขนุเทยีนคา้ไม)้ ณ วดัปรวิาส (ศาลา 4) 

คุณววิฒัน์,คุณทวชียั 
คุณเอกชยั , 
คุณเอกสทิธิ,์ คุณดุสติ,  
คุณเฮง้สง่จัว้ 
คุณกมลทพิย ์ 

23 ก พ. 2554 รว่มประกอบพธิคีาํนบัศพคุณแม ่เซีย่มไอ่ แซ่เอีย้ (อึง้) 
(หสม. บางขนุเทยีนคา้ไม)้ ณ วดัปรวิาส (ศาลา 4) 

คุณเฮง้สง่จัว้ 
คุณกมลทพิย ์

 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 7 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ี่ประชุมอ่านรายงานการประชุม 
สมยัที ่22 ครัง้ 7 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่22 ครัง้
ที ่7 เป็นเอกฉนัท ์
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การดาํเนินการปรบัช่ือสมาคมพ่อค้าไม้ ตามความหมายของ

ภาษาจีน 木業公會  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้ว่าเน่ืองจากขณะน้ีทางสมาคมไดป้รบัเปลีย่น

ชื่อ สมาคมฯ จากเดมิชื่อ “สมาคมพ่อคา้ไม”้ ปรบัเป็น “สมาคมธุรกจิไม”้ และไดป้รบัตรายางดงัภาพ
ต่อไปน้ี 

 
 
 

 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

 3.2  การดาํเนินการเพ่ิมวตัถปุระสงคส์มาคมฯ ในส่วนของการเป็น 
องคก์รท่ีปรกึษา 

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่า ขณะน้ีมงีาน
จากทางราชการหลายๆ หน่วยงานได้มาใหส้มาคมฯ เป็นผูบ้รหิารจดัการ แต่เน่ืองจากการรบังานจาก
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หน่วยงานราชการต่างๆ ตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนเป็นทีป่รกึษากบักระทรวงการคลงั แต่ตอนน้ีสมาคมฯ ตดิ
ปญัหาไมส่ามารถขึน้ทะเบยีนเป็นทีป่รกึษาไดเ้น่ืองจากวตัถุประสงคข์องทางสมาคมฯ ไมไ่ดเ้ขยีนไวใ้นการ
น้ีทางฝา่ยเลขาไดด้าํเนินการแกไ้ขและสง่ใหก้รมพฒันาธุรกจิการคา้ทราบแลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

เดิม ขอ้ 3 (1) สง่เสรมิการประกอบวสิาหกจิของสมาชกิอนัเกีย่วกบัการคา้ไม ้ 
แก้ไขเป็น ขอ้ 3 (1) สง่เสรมิ และเผยแพรว่ชิาการ รวมถงึรบัเป็นทีป่รกึษา การประกอบวสิาหกจิอนั
เกีย่วกบัการคา้ไม ้อุตสาหกรรมไม ้และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

โดยในขณะน้ีไดด้าํเนินการทาํเรือ่งไปทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ และไดม้กีารรบัเรือ่งไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
โดยไดม้เีพิม่เตมิในเรือ่งการแกไ้ขเอกสารต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามรปูแบบของทางกรมฯ โดยในวนัน้ีจะไดใ้ห้
ทางนายกสมาคมฯ ลงนามเอกสารทีแ่กไ้ข และไปยืน่เอกสารอกีครัง้หน่ึง และรอการตอบรบัจากทางกรมฯ 
กจ็ะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 

 3.3 การจดัทาํไดเรก็ทอร่ีสมาคม ฯ สาํหรบั ปี 2011-2012  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ขณะน้ีสมาคมฯ 

ไดท้าํการเปลีย่นชื่อเรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ตอนน้ีจงึสามารถดาํเนินการจดัทาํไดเรค็ทอรีข่องสมาคมฯ ไดแ้ลว้
โดยวตัถุประสงคข์องการจดัทาํไดเรก็ทอรีส่มาคมฯน้ีกเ็พือ่เป็นการเผยแพรข่อ้มลูของสมาชกิ และสมาคมฯ 
จงึขอรบกวนคณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาอตัราคา่ลงโฆษณาในหนงัสอืดงักล่าว 
มติท่ีประชมุ กาํหนดอตัราคา่โฆษณาดงัน้ี  

• 1 หน้า 4 ส ีคอื 10,000 บาท  

• 2 หน้า 4 ส ีคอื 15,000 บาท 
 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1  การเตรียมการจดัการประชมุสามญัประจาํปี 2553  

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ภายในเดอืน
เมษายนน้ีสมาคมฯ ตอ้งกาํหนดวนัประชมุใหญ่สามญัประจาํปี รบกวนคณะกรรมการบรหิารรว่มกนั
พจิารณาแนวทางการจดังานรวมถงึกาํหนดวนั 

ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
มติท่ีประชมุ กาํหนดวนัประชุมใหญ่เป็นวนัที ่28 เมษายน 2554 สว่นรปูแบบการจดังานมอบหมาย
ฝา่ยเลขาพจิารณาและแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบในการประชุมครัง้ต่อไป 
 

4.2 รบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ เดือนมกราคม 2554 
คุณบณัฑรู คณุานพรตัน์ เหรญัญกิสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคม

ประจาํเดอืนมกราคม 2554 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจาํเดอืนมกราคม 2554 อยา่งเป็น
เอกฉนัท ์
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วาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
5.1  รายงานผลการประชมุ กบั สอม. ครบัท่ี 1/2554 วนัท่ี 29-30 มค. 54 

ณ สวนป่าทองผาภมิู จ.กาญจนบุรี  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่าเมื่อวนัที ่29-30 มกราคม 2554 
คณะกรรมการของสมาคมฯ ซึง่ประกอบดว้ย คุณสมเกยีรต,ิ คุณเอกชยั, คุณเอกสทิธิ ์และคุณกมลทพิย ์
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ณ สวนป่าทองผาภูม ิโดยในครัง้น้ีทาง องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้หรอื ออป.เป็น
เจา้ภาพ จงึไดร้บัทราบถงึผลการดาํเนินงานของทาง ออป. และเยีย่มชมศกึษาดงูานสวนปา่ทองผาภูม ิซึง่
เป็นการบรหิารจดัการสวนปา่อยา่งยัง่ยนื ตามมาตรฐานการจดัการปา่ไม ้โดยตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์ดา้น
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 

5.2  งานสมัมนา ระหว่างวนัท่ี 7 และ 8 มีนาคม 2554  
   คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ระหวา่งวนัที ่7-
8 มนีาคมน้ี นําโดยสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย และไดร้ว่มมอืกบัทาง สมาคมธุรกจิไม ้ และ
องคก์รต่างๆ เชน่กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม สถานทตูอเมรกิาในประเทศไทย เป็นตน้ หวัขอ้การสมัมนามี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
    วนัที ่7 มนีาคม 2554 จดัสมัมนาภายใตห้วัขอ้ “การปรบัตวัของอุตสาหกรรม
เฟอรนิ์เจอรแ์ละผลติภณัฑไ์ม ้กบัระเบยีบใหมข่องการคา้ไมใ้นสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรป” ณ โรงแรม 
เอบน่ิาเฮา้ส ์ถนนวภิาวด ี64 กรงุเทพฯ  
   วนัที ่8 มนีาคม 2554 เรือ่ง “กา้วทนัเรือ่ง FSC ไมส้าํหรบัอุตสาหกรรม
เฟอรนิ์เจอร ์และผลติภณัฑไ์ม ้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการตลาดโลกดา้นสิง่แวดลอ้ม” ณ โรมแรมเอบน่ิา
เฮา้ส ์ถนนวภิาวด ี64 กรงุเทพฯ  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ และมอบหมายฝา่ยเลขาแจง้ขอ้มลูเพือ่เชญิชวนสมาชกิต่อไป 
 
ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 21.00 น. 
 

ประธานทีป่ระชุม          จดบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                           (นางกมลทพิย ์ฤทธิเ์รอืง) 
นายกสมาคม                    เลขานุการสาคม 


