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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 9/2554 

วนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2554 เวลา 18.45 น. 
ณ  สมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ 

1. คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์ บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์      นายกสมาคมฯ 
2. คุณกติต ิขอถาวรวงศ ์  บจก. ไมบ้วัทอง (1997)       อุปนายก 
3. คุณทวสีนิ    ภาณุพฒันพงศ ์ บจก. โกลเดน้กรุพ๊มาสเตอรเ์ทรด     อุปนายก 
4. คุณเอกชยั   ตัง้กจิงามวงศ ์ หจก. ลายวจิติร        อุปนายก 
5. คุณประมณฑ ์โปสาภวิฒัน์ บจก. ไมแ้สงววิฒัน์ (1988)      อุปนายก  
6. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ บจก. เอีย่มวฒันา       อุปนายก 
7. คุณคมวทิย ์บุญธาํรงกจิ  บจก. เอส บ ีพ ีทมิเบอรก์รุป๊       อุปนายก  
8. คุณสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ บจก. ลโีอวดูอมิแพค็       ผูแ้ทนอุปนายก 
9. คุณบณัฑรู   คุณานพรตัน์ บจก. เจา้ฮะเฮงคา้ไม ้       เหรญัญกิ 
10. คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร       เลขาธกิาร 
11. คุณสพุจน์    สนชยัวานิช บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์      ผูแ้ทน ผช.เลขาธกิาร 
12. คุณการณุ    ไกรระว ี  หจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้       สมาชกิสมัพนัธ ์
13. คุณดุสติ      ผอ่งเมฆนิทร ์ บจก. คุงโหมว        ผูแ้ทน ผช.สมาชกิสมัพนัธ ์

 

รายนามสมาชิก ท่ีปรึกษาสมาคมฯ และผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
14. คุณจกัราวุฒ ิตัง้กจิงามวงศ ์ บจก. สมบรูณ์สนิ       สมาชกิ  
15. คุณสมยศ สนิธุมาลย ์  บจก. เคยแูลนดส์เคป       สมาชกิ 
16. คุณธนพล   อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร                สมาชกิ   
17. คุณเฮง้สง่จัว๊   ทีป่รกึษาดา้นธรรมเนียมจนี 

 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 18.45 น. 

วาระพิเศษ กลุ่มธรุกิจ และอตุสาหกรรมไม้ ต้องปรบัตวัอย่างไรกบั  

• ระเบียบใหม่ของการค้าไม้ในสหรฐัอเมริกา และสหภาพยโุรป 

•  FSC ไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดโลกด้านส่ิงแวดล้อม 
(ขอ้มูลจาก: งานสัมมนาร่วมกบัสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทยวนัท่ี 7-8 มีนาคม 2554) 
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  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการทีส่มาคมฯ รว่ม
จดัการสมัมนากบัสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย โดยวนัที ่7 มนีาคม 2554 จดัสมัมนาภายใตห้วัขอ้ 
“การปรบัตวัของอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรแ์ละผลติภณัฑไ์ม ้กบัระเบยีบใหมข่องการคา้ไมใ้นสหรฐัอเมรกิา
และสหภาพยโุรป” และวนัที ่8 มนีาคม 2554 จดัสมัมนาภายใตห้วัขอ้ “กา้วทนัเรือ่ง FSC ไมส้าํหรบั
อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรแ์ละผลติภณัฑไ์ม ้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการตลาดโลกดา้นสิง่แวดลอ้ม” และใน
วนัน้ีไดนํ้าเน้ือหาจากการสมัมนามาสรปุใหค้ณะกรรมการรบัทราบขอ้มลูดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

1. กฎหมาย FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)  
ถูกกาํหนดโดยEuropean Forest Institute (EFI) และมกีาํหนดบงัคบัใชว้นัที ่3 มนีาคม 2013 และ
ตัง้แต่ 2 ธนัวาคม 2010 ทาง EFI อยูร่ะหวา่งดาํเนินการใหข้อ้มลูกบัประเทศต่างๆ เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มเมือ่กฎหมายฉบบัน้ีมกีารบงัคบัใชจ้รงิ แต่กข็ึน้อยูก่บัแต่ละประเทศวา่จะเขา้รว่มหรอืไม่
เป้าหมายของกฎหมายฉบบัน้ีคอื 

o ลดการทาํลายปา่ไม ้
o สง่เสรมิธรรมาภบิาลของการบรหิารปา่ไม ้
o การขจดัความยากจน 
o การจดัการทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื 

บทบาทและหน้าทีข่อง EFI คอื 

• สนับสนุนใหม้กีารดําเนินการและลงนามในระดบัทวภิาค ี “ขอ้ตกลงว่าดว้ยความเป็นหุน้ส่วนดว้ย
ความสมคัรใจ” (VPAs) – Voluntary Partnership Agreement ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศใน
เขตรอ้นทีเ่ป็นผูผ้ลติไม ้

• ดาํเนินโครงการใหก้ารสนับสนุนในระดบัภูมภิาคสาํหรบัแผนปฏบิตักิาร FLEGT แห่งสหภาพยุโรป
ในภมูภิาคเอเชยี 

 
ยทุธศาสตรข์อง EFI คือ 

• สง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการคา้ไมอ้ยา่งถูกกฎหมาย ทัง้ภายในเอเชยีเอง และเอเชยีไปยงั
ตลาดอื่น ๆ 

• ยกระดบัความเขา้ใจเรือ่งอุปสงคข์องไมใ้นตลาดหลกัของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ 

• การสง่เสรมิระบบทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืความชว่ยเหลอืแก่ผูซ้ือ้และผูจ้าํหน่ายไม ้และผูจ้าํหน่ายไมใ้น
ทวปีเอเชยีเพือ่ตอบสนองต่ออุปสงคด์งักล่าว 

แผนการดาํเนินการคือ 
1. การรวบรวมขอ้มลู - สถติกิารคา้, ขัน้ตอนการผลติ, สถานการณ์ในอนาคต, ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
2. การเสรมิสรา้งศกัยภาพ -เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัหลกั เชน่ หน่วยงานรฐั ศุลกากร 

สมาคมการคา้ และเอกชน 
3. ระบบศุลกากรและความรว่มมอืในระดบัภมูภิาค – ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการคา้และการลงทุนเพือ่

เสรมิสรา้งศกัยภาพของศุลกากรใหส้อดคลอ้ง 
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คุณจริวฒัน์ นายกสมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานการณ์ดาํเนินการสาํหรบัประเทศ
ต่างๆ สาํหรบัประเทศไทยตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการเตรยีมตวั ประเทศในแถบแอฟรกิาตอนน้ีมคีวามคบืหน้าไป
มากเน่ืองจาก เป็นแถบประเทศทีม่กีารบรหิารจดัการดา้นปา่ไมท้ีค่อ่นขา้งล่าหลงัทีส่ดุ จงึมคีวามจาํเป็นที่
จะตอ้งรบีตัง้ลาํก่อน และไดเ้งนิสนบัสนุนจาก EFI ในสว่นเอเซยีของเราตอ้งใชว้ธิกีารพฒันาตวัเอง จงึเริม่ชา้
กวา่ รวมถงึ FLEGT เป็นกฎหมายทีท่าํตามความสมคัรใจ สาํหรบัประเทศไทยใชก้ฎหมายตวัเดยีวกนัคอื 
พรบ. 2484 ทัง้ประเทศ จงึทาํใหค้อ่นขา้งงา่ยในการเตรยีมตวั โดย พรบ. ดงักล่าวรองรบั FLEGT อยูแ่ลว้ 
แต่ถา้หากเป็นมาเลเซยีตอนน้ีคอ่นขา้งประสบปญัหาเพราะมาเลเซยีแบ่งแยกเป็น 2 แควน้ และแต่แควน้การ
ใชก้ฎหมายกไ็มเ่หมอืนกนั  
 

2. Lacey Act  

คุณเอกสทิธิไ์ดร้ายงานทีป่ระชุมต่อเกีย่วกบักฎหมาย Lacey Act ซึง่เริม่ใชต้ัง้แต่ 2008 น้ี 
กฎหมายตวัน้ีเป็นอาํนาจของ USA ในการปรบั และจาํคุก บุคคลหรอืบรษิทัทีท่าํธุรกจิผลติภณัฑไ์ม้
ทีต่ดัหรอืคา้ขายมาอยา่งผดิกฎหมาย โดยกฎหมายน้ีมผีลกระทบต่อผูผ้ลติและผูส้ง่ออกทีส่ง่
ผลติภณัฑต่์าง ๆ ทีท่าํจากไม ้กระดาษ เฟอรนิ์เจอร ์ไมท้อ่น ไมพ้ืน้ ไมอ้ดั กรอบภาพ พนัธุไ์มใ้กล้
สญูพนัธุ ์ไปยงั USA ซึง่กฎหมายตวัน้ีจะเป็นในลกัษณะ self certified ทา่นตอ้งกรอกแบบฟอรม์
ตามทีก่าํหนด หากจบัไดว้า่ทา่นกรอกขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ จะมบีทลงโทษดงัน้ี 

• การปรบั 
•  การรบิ 
•  การปรบัและจาํคุก 
•  ผดิกฎหมายลกัลอบนําเขา้ สง่ออก และการฟอกเงนิ  
และมตีวัอยา่งสาํหรบับรษิทัทีท่าํผดิมาและถูกลงโทษไปแลว้ เชน่ บรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงอยา่ง  

Gibson Guitars ไดถู้กตรวจคน้ และรบิไม ้เน่ืองจากใชไ้มห้ายากจากมาดากาสการ ์ 
 

3. FSC (Forest Stewardship Council) 

คุณเอกสทิธิ ์ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบั FSC (Forest Stewardship Council) ซึง่เป็นองคก์ร
เอกชนภายใตค้วามรว่ม-มอืของกลุ่มต่างๆจากทัว่โลก อาท ิกลุ่มอนุรกัษ์ปา่ไม ้และสิง่แวดลอ้ม ผูค้า้
ไม ้ผูผ้ลติสนิคา้จากไม ้และองคก์รผูใ้หก้ารรบัรองไม ้และผลติภณัฑจ์ากไม ้เพือ่จดัทาํระบบการให้
การรบัรองไมแ้ละผลติภณัฑไ์ม ้ซึง่เป็นการรบัประกนัวา่ ไมแ้ละผลติภณัฑไ์มท้ีไ่ดร้บัการประทบั
เครือ่งหมาย FSC เป็นไมแ้ละผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้มจ้ากปา่ธรรมชาตหิรอืปา่ปลกูทีม่กีารจดัการปา่อยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิคอืมกีารปลกูไมแ้บบยัง่ยนื หรอืหาก
เปรยีบเทยีบกค็งคลา้ยกบัระบบ ISO ทีใ่ครกส็ามารถทาํได ้มบีรษิทัทีช่ว่ยจดัทาํอยูแ่ลว้ อยา่งไรมา
ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัชนิดของใบรบัรอง โดยมหีลายแบบดงัน้ีคอื 

• FM (Forest Management)  คอื การปลกูปา่อยา่งยัง่ยนื 
• FM/COC (Forest Management/Chain of Custody) คอื เป็นผูป้ลกูปา่ และเป็นผูผ้ลติ 
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• COC – Chain of Custody คอื ไมไ่ดเ้ป็นผูป้ลกู แต่ตอ้งการไดร้บั Certificate  
• CW – Controlled Wood คอื การใชไ้มท้ีอ่ยูใ่นการควบคุม 
คุณจริวฒัน์ นายกสมาคมฯ ใหค้วามเหน็เพิม่เตมิวา่ FSC คอืการสง่เสรมิการบรหิารจดัการ

เรือ่งปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื ตอนน้ีใครทาํไมภ้ายนอกกอ็ดั CCA ไมไ่ดแ้ลว้ ดว้ยกฎหมายหลายตวัทีบ่งัคบั
เราอยู ่ทัว่โลกลาํบากเหมอืนกนัหมด คนทีอ่ยูไ่ดค้อืคนทีพ่รอ้มจะปรบัตวัเทา่นัน้ 

คุณเอกสทิธิ ์ไดท้าํบทสรปุของการปรบัตวัของกลุ่มธุรกจิไม ้มาใหท้ีป่ระชุมรบัทราบโดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

• ตอ้งพฒันาและปรบัตวัตามผูบ้รโิภค 
• ตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มดา้นการจดัการปา่ไม ้
• คอยศกึษาตดิตามขอ้มลูต่าง ๆ อยา่งใกลช้ดิ 
• เป็นโอกาสในการขยายสนิคา้ผลติภณัฑไ์ม ้
• รว่มกลุ่มกนัในการผลกัดนัธุรกจิไม ้

มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 รายงานกิจกรรมประจาํเดือน 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

28 ก.พ. 54 
 

เข้าร่วมประชุมสังสรรค์หอการค้าไทย -จีน  ณ  
อาคารไทย ซซี ีสาทร  

คุณกติต,ิ คุณเอกชยั 
คุณกมลทพิย ์

3 ม.ีค. 54  
 

เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจํา ปีกับสมาคม
อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย ณ ราชนาวกิสภา 

คุณเอกชยั,คุณการุณ  
คุณเอกสทิธิ ์ 

7 ม.ีค. 54 ร่วมงานสมัมนากบัสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรอืน
ไทยเรื่อง FSC ไม้ตอบสนองตลาดโลกด้าน
สิง่แวดลอ้ม ณ โรงแรมเอบน่ีาเฮา้ส ์ 

คุณจริวฒัน์, คุณชยัธนา  
คุณเอกชยั , คุณประเสรฐิ 
คุณเอกสทิธิ,์ คุณสพุจน์  

9 ม.ีค. 54  รว่มงาน Grand Openning สมารท์โฮมโปรดกัส ์ 
กจิการในเครอืของ (คุณววิฒัน์ สวุวิฒัน์ชยั)  
 

คุณเกยีรต,ิ คุณจริวฒัน์, คุณกติต,ิ 
คุณเอกชยั, คณุบณัฑรู,          
คุณเอกสทิธิ ์คุณพสิษิฐ,์         
คุณสพุจน์, คณุชยัธนา, คุณธนพล  

14 ม.ีค. 54  เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม กั บ ค ณ ะ ผู้ จ ั ด ง า น  ASEAN 
BIOENERGY ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม  
คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Dr. Frederick T.  
คุณจริวฒัน์, รศ.ทรงกลด 
ผศ. อาํไพ, คุณเอกสทิธิ ์ 

15 ม.ีค. 54  เข้าร่วมดูโครงสร้างของบู๊ทจัดงานของ American 
Hardwood เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กบัสมาคม ณ  
งาน TIFF ที ่BITEC บางนา  

คุณจริวฒัน์,คุณเอกสทิธิ ์
คุณธนพล,คุณสมเกยีรต ิ
คุ ณ จิ ร วั ฒ น์  ,คุ ณ เ อ ก ชั ย ,  
คุณทวสีนิ, คุณบณัฑรู, คุณการุณ  
คุณเอกสทิธิ ์ 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

17 ม.ีค. 54  เข้าร่วมประชุมกบัสมาพนัธ์พฒันาอุตสาหกรรมไม้
ประเทศไทย ครัง้ที่ 2/2554 ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปารค์ 
 

คุณสมเกยีรต ิคุณจริวฒัน์  
คุณเอกชยั, คุณทวสีนิ 
คุณบณัฑรู, คุณการุณ  
คุณเอกสทิธิ ์ 

18 ม.ีค. 54  รว่มงานกบัสภาหอการคา้ 112 ONE Team Goal  
ณ โรงแรม JW Marriott  

คุณเอกชยั, คุณชยัธนา,คุณสพุจน์
คุณการุณ, คุณเอกสทิธิ ์ 

22 ม.ีค. 54  เขา้รว่มประชุมกบัสภาหอการคา้ 
เรื่อง การพฒันาระบบสมาชิกและการสร้างรายได้
ใหก้บัสมาคมการคา้ ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

คุณเอกชยั  
คุณการุณ  
คุณเอกสทิธิ ์ 

 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 

1.2 เข้ารว่มการแข่งขนักอลฟ์การกศุล  
    คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ไดแ้จ้งที่ประชุมว่าทางสมาคมฯ ไดส้่ง

คณะกรรมการบรหิารไปร่วมแขง่ขนักอลฟ์การกุศล โดยสมาคมฯ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ โดยม ี   คุณทวี
สนิ อุปนายกของสมาคมฯ เป็นผูจ้ดัการทมี 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 8 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยั
ที ่22 ครัง้ 8 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่22 ครัง้ที ่
8 เป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การดาํเนินการปรบัช่ือสมาคมพ่อค้าไม้ ตามความหมายของ

ภาษาจีน 木業公會  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้ว่าเน่ืองจากขณะน้ีทางสมาคมไดป้รบัเปลีย่นชื่อ 

สมาคมฯ จากเดมิชื่อ “สมาคมพอ่คา้ไม”้ ปรบัเป็น “สมาคมธุรกจิไม”้ และไดร้บัจดหมายแจง้รบัทราบอยา่ง
เป็นทางการแลว้จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
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3.2 การเตรียมการจดัการประชมุสามญัประจาํปี 2553  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่กาํหนดการ

เบือ้งตน้สาํหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2553 ทีก่าํหนดไวเ้มือ่ประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ทีผ่า่น
มา คอื วนัที ่28 เมษายน 2554 โดยคาดวา่จะจดัสมัมนาเกีย่วกบัไมไ้ผ ่หรอื จดัเสวนาโดยเชญิกลุ่มธุรกจิ
ต่างๆ มาใหค้วามคดิเหน็ถงึทศิทางอุตสาหกรรมไมใ้นอนาคต แต่เบือ้งตน้ไดล้องประสานงานกบัวทิยากรที่
จะมาใหค้วามรูเ้รือ่งไมไ้ผแ่ลว้ เกรงวา่ในวนัที ่28 เมษายน จะไมส่ะดวก อยา่งไรรบกวนหารอืและขอความ
คดิเหน็จากคณะกรรมการบรหิารดว้ย 
 ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
มติท่ีประชมุ 

1. ประสานกบัวทิยากรทีจ่ะเชญิมาใหค้วามรูด้า้นไมไ้ผเ่รือ่งวนัเวลาอกีครัง้เพือ่กาํหนดวนัจดัประชุมที่
ชดัเจน 

2. ควรจะจดักจิกรรมอยา่งไรใหค้นตระหนกัเรือ่งการใชไ้ม ้จะเป็นการเสวนา หรอื การบรรยาย รวมถงึ
ทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเพือ่เป็นประโยชน์สงูสดุกบัสมาชกิทีม่ารว่มงาน 

3. แต่ตัง้คณะทาํงานโดยประกอบดว้ย คุณคมวทิย,์ คุณการณุ, คุณสมคดิ และฝา่ยเลขา 
4. รปูแบบอาหารทีจ่ะใชเ้ลีย้งรบัรองเป็น Buffet 

 

3.3  การจดัทาํไดเรก็ทอร่ีสมาคม ฯ สาํหรบั ปี 2011-2012  
 คุณธนพล อเนกสทิธสินิ ผูด้แูลการจดัทาํไดเรก็ทอรีข่องสมาคมฯ สาํหรบัปี 2011-

2012 ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ไดว้างแผนจะจดัทาํไดเรก็ทอรีใ่หแ้ลว้เสรจ็ก่อนประชุมใหญ่สามญัปี และจะนําไป
เผยแพรใ่นงานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และงาน Build Tech ชว่งเดอืนพฤษภาคมดว้ย เบือ้งตน้รบกวน
คณะกรรมการใหค้วามรว่มมอืในการซือ้โฆษณา 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 

3.4  การปรบัปรงุข้อมลูเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ  
 คุณธนพล อเนกสทิธสินิ ผูด้แูลปรบัปรงุเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ แจง้ว่าขณะน้ีไดป้รบั

ชื่อสมาคมฯ เป็นชื่อใหมบ่นเวบ็ไซตเ์รยีบรอ้ยแลว้ และไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบใหส้ามารถคน้หาขอ้มลูต่างๆ 
ของสมาคมไดง้า่ยขึน้อกีดว้ย 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ  
 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1  การจดัพืน้ท่ีบริเวณชัน้ 2 เป็นพืน้ท่ีสาํหรบันิทรรศการไม้  

   คุณธนพล อเนกสิทธิสิน แจ้งที่ประชุมว่าจากการที่สมาคมฯ มีนโยบายจัด
นิทรรศการไมใ้นสมาคมฯ ไดท้าํรปูแบบคหูามาใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
มติท่ีประชมุ ใหป้รบัรปูแบบตามความเหมาะสม งบประมาณไม่เกนิ 80,000 บาท และใหแ้ลว้เสรจ็ทนั
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
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4.2  การต่อประกนัวินาศภยัของสมาคมฯ  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ขณะน้ีประกนั

วนิาศภยัทีส่มาคมฯ ทาํไวก้บั บมจ.ประกนัคุม้ภยั ไดห้มดอายลุงแลว้ ดงันัน้จงึขอมตทิีป่ระชุมในการต่ออาย ุ
มติท่ีประชมุ ต่ออายปุระกนัวนิาศภยักบั บมจ.ประกนัคุม้ภยั เหมอืนเดมิ 
 

4.3 รบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ  
คุณบณัฑรู คณุานพรตัน์ เหรญัญกิสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคม

ประจาํเดอืนกุมภาพนัธ ์2554 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
ที่ประชุมมมีติรบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดอืนกุมภาพนัธ์ 2554 

อยา่งเป็นเอกฉนัท ์

 

วาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
5.1  รายงานสรปุผลการเข้ารว่มสมัมนากบัสภาหอการค้าไทย  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการรว่ม

ประชุมสมัมนากบัสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยในชว่งเวลาทีผ่า่นมาจาํนวน 2 ครัง้  

• ครัง้แรกวนัที ่9 มนีาคม 2554 เกีย่วกบั เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบรหิารธุรกจิ โดย
ม ีดร. สเุมธ ตนัตเิวชกุล เลขามลูนิธชิยัพฒันา มาบรรยายใหค้วามรู ้ภายใตห้วัขอ้ 
“ธุรกจิพอเพยีงเตมิกาํไรยัง่ยนื” โดยมปีระเดน็ต่างๆ ทีน่่าสนใจเชน่ การนําหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใหใ้นการบรหิารธุรกจิ การเปรยีบเทยีบระบบธุรกจิแบบเสรี
เศรษฐกจิพอเพยีง ขาดทุนคอืกาํไร เป็นอยา่งไร หากทา่นตอ้งการขอ้มลูดาวน์
โหลดขอ้มลูทัง้หมดไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องสมาคมฯ www.thaitimber.org  

• ครัง้ที ่2 วนัที ่22 มนีาคม 2554 เรือ่ง การพฒันาระบบสมาชกิและการสรา้งรายไดใ้หก้บั
สมาคมการคา้ ซึง่จรงิๆ แลว้จากการฟงัขอ้มลูแลว้แนวทางคอ่นขา้งใกลเ้คยีงกบั
สมาคมธุรกจิไมอ้ยูแ่ลว้ แต่สว่นใหญ่จะมกีารจดังานแสดงสนิคา้ดว้ย  

มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

5.2  รายงานสรปุผลการเข้ารว่มประชุมกบั สอม. ครัง้ท่ี 2/2554  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการไดร้ว่ม

ประชุมกบัสมาพนัธพ์ฒันาอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทย (สอม.) ทีผ่า่นมา ทางสมาคมฯ ไดแ้จง้กบัสมาชกิ
เรือ่งการเปลีย่นชื่อสมาคมฯ เป็นสมาคมธุรกจิไม ้ 

 คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมเพิม่เตมิวา่ในการประชมุ
ในวนัดงักล่าวมปีระเดน็ปญัหาเรือ่งสง่ออกผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท์ีท่าํจากไมย้างพารา โดยลกูคา้มคีวาม
ตอ้งการทราบแหล่งกาํเนิดของไมย้างพาราวา่มาจากพืน้ทีใ่ด และถูกตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่เพือ่ป้องกนั
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การตดัไมท้าํลายปา่ ซึง่ขณะน้ีทางกรมปา่ไม ้กาํลงัดาํเนินการแกไ้ขกฎระเบยีบเรือ่งของการออกหนงัสอื
รบัรองไม ้ผลติภณัฑไ์ม ้และถ่านไม ้เพือ่สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบของ
สาํนกังานกองทุนสงเคราะหก์ารทาํสวนยาง บนพืน้ทีท่ีน่อกเหนือจาก เอกสารสทิธิโ์ฉนดทีด่นิ และ นส 3 ก. 
ซึง่เรือ่งน้ีสาเหตุทีไ่ดร้บัการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทเีน่ืองจาก เรือ่งน้ีไดถู้กนําเขา้พจิารณาโดยคณะกรรมการ
รว่ม 3 ฝา่ย หรอื กรอ. นัน่เอง 

 คุณจริวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์ ได้แจ้งเพิม่เติมว่าตามที่มขี่าวว่ามกีารก่อสร้าง China 
City Complex หรอื ศนูยก์ารคา้สง่นานาชาต ิไทย-จนี ทีม่กีารเปิดตวัไปเมือ่วนัที ่18 มกราคม ทีผ่า่นมา โดย
มพีืน้ทีโ่ครงการประมาณ 2.0 ลา้นตารางเมตร บนเน้ือทีป่ระมาณ 250 ไร ่โครงการแจง้ว่ารองรบัรา้นคา้ได้
มากกว่า 15,000 รา้นคา้ และหลายๆ ฝ่ายกม็คีวามกงัวลว่าจะมผีลกระทบกบัภาคอุตสาหกรรมของไทย 
โดยเฉพาะกลุ่ม SME นัน้ โดยเหน็ว่าในโลกปจัจุบนัการคา้ค่อนขา้งเสร ีผูป้ระกอบการจําเป็นตอ้งปรบัตวั 
เพือ่รองรบัเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

5.3 ความคืบหน้าการจดังาน ASEAN BIO-ENERGY ในประเทศไทย  
   คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่าจากการประชุม
หารอืเรือ่งการจดังาน Asean Bio-Energy ในประเทศไทย โดยความรว่มมอืระหวา่งสมาคมธุรกจิไม ้คณะวน
ศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ Dr. Frederick T. โดยในอาเซยีนยงัไมเ่คยมปีระเทศใดเคยจดังานใน
ลกัษณะน้ีเลย การสมัมนาจะเกดิขึน้ 2 วนั โดยจะเชญิสมาชกิในอาเซยีนมารว่มสมัมนา และเบือ้งตน้กําหนด
จะจดัสมัมนาดงักล่าวในปี 2013 แต่ทีป่ระชุมเหน็ว่าค่อนขา้งนานเกนิไปจะหารอืปรบัเป็นปี 2012 กบั
คณะทาํงานอกีท ีหากมคีวามคบืหน้าจะแจง้ใหค้ณะกรรมการและสมาชกิทราบต่อไป 

มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 
ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 21.00 น. 
 

ประธานทีป่ระชุม                  ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 


