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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 12/2554 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.45 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. คุณสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ บจก. ลโีอวดูอมิแพค็       ผูแ้ทนอุปนายก 
6. คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร       เลขาธกิาร 
7. คุณการณุ    ไกรระว ี  หจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้       สมาชกิสมัพนัธ ์
8. คุณสพุจน์  สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์      ผูแ้ทน ผช.เลขาธกิาร 
9. คุณดุสติ  ผอ่งเมฆนิทร ์  บจก. คุงโหมว        ผูแ้ทน ผช.สมาชกิสมัพนัธ ์

 

รายนามสมาชิก ท่ีปรึกษาสมาคมฯ และผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
10. คุณสมยศ สนิธุมาลย ์  บจก. เคยแูลนดส์เคป       สมาชกิ 
11. คุณเฮง้สง่จัว๊   ทีป่รกึษาดา้นธรรมเนียมจนี 
12. คุณนคร    นกัวจิยัจากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 18.45 น. 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 โครงการจดัทาํแผนยทุธศาสตรส์มาคมธรุกิจไม้ 
คุณจริวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งว่าขณะน้ีทางสมาคมฯได้รบั

คดัเลอืกจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เป็นสมาคมฯ ต้นแบบในการจดัทําแผนยุทธศาสตรร์่วมกบัทมีที่
ปรกึษาจาก สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) ซึง่ขณะน้ีทางคณะทาํงานไดม้คีวามคบืหน้ามาให้
ทราบโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1 วสิยัทศัน์ของธุรกจิ หรอือุตสาหกรรม (Vision)  

• เป็นศูนย์กลางของการพฒันาธุรกิจไม้และสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงธุรกิจไม้ในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อยา่งยัง่ยนื 
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2 พนัธกจิ (Mission)  

2.1 สง่เสรมิและพฒันา ใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจ ถงึคุณคา่ของ การใชไ้ม ้ธุรกจิไม ้มาตรฐาน 
กฎระเบยีบ และการรกัษา สิง่แวดลอ้ม โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือ  
2.1.1 เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไม ้มคีวามเขา้ใจคุณสมบตัิของไม ้และการเลอืกไม ้ ให้

เหมาะสมกบัการใชง้าน 
2.1.2 สามารถรูจ้กัการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การอบ การอดัน้ํายา และการแปรรปูไม ้

ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 
2.1.3 เพื่อพฒันาตวัเองให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งในระดบั

สากล 
2.1.4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจไม้อย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม 
2.2 สรา้งคลสัเตอรธุ์รกจิไมใ้หเ้กดิเครอืข่ายทางธุรกจิ แลกเปลี่ยน ขอ้มูลทัง้ภาคราชการ และ

เอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 
2.2.1 เพือ่สง่เสรมิการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการในธุรกจิเดยีวกนั  
2.2.2 เพื่อเชื่อมโยงความรว่มมอืไปยงัผูป้ระกอบการในธุรกจิสนบัสนุน หน่วยงานภาครฐั 

ภาควชิาการ และสถาบนัต่าง ๆ  ภายในประเทศ 
2.2.3 เพือ่เชื่อมโยงความรว่มมอืไปยงัผูป้ระกอบการในธุรกจิสนบัสนุน  หน่วยงานภาครฐั 

ภาควชิาการ และสถาบนัต่าง ๆ ในต่างประเทศ 
2.2.4 เพื่อเตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการ เพื่อรองรบัการรวมกลุ่มของ ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 
2.3 สรา้งความตระหนกัรูใ้หผู้บ้รโิภค และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิไม ้รูว้่าไมเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่กีบัธุรกจิไม ้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 
2.3.1 สง่เสรมิในระดบัภาคการศกึษา 
2.3.2 สง่เสรมิในระดบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชไ้ม ้
2.3.4 สง่เสรมิในระดบัผูบ้รโิภค 
คุณจริวฒัน์ แจง้เพิม่เตมิว่า แต่ละพนัธกจิ จะมกีจิกรรมต่างๆ ในการพฒันาอุตสาหกรรมไม้

อยา่งเป็นรปูธรรม อยา่งจะหากเสรจ็สมบรูณ์แลว้ จะเผยแพรใ่หส้มาชกิรบัทราบต่อไป 
 

1.2 โครงการสัมมนาดูงานเรื่องอุตสาหกรรมไม้ไผ่ ณ ประเทศจีน 
ร่วมกบั สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมธุรกจิไม ้ไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่าสมาคมธุรกจิ
ไม ้สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรอืนไทย ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิไดม้กีําหนดจดักจิกรรม โครงการสมัมนาดงูานเรื่องอุตสาหกรรมไมไ้ผ ่ณ ประเทศจนี 
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ระหว่างวนัที ่22-27 สงิหาคม 2554 ซึง่ปจัจุบนัไผ่เป็นพชืทีเ่ป็นรฐับาลไทยไดก้ําหนดใหไ้มไ้ผ่เป็นวาระ
แห่งชาต ิซึง่ขณะน้ีไดม้กีารจดัทํายุทธศาสตรก์ารจดัการไมไ้ผเ่ชงิพาณิชย ์โดยสาํนักงานพฒันาเศรษฐกจิ
จากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) ในการพฒันาไผ่เพื่อแกไ้ขปญัหาความยากจน รวมถงึ เป็นทางเลอืก
ใหม่ของเกษตรกร และวตัถุดบิใหม่ๆ สาํหรบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม โดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มา
ช่วยขบัเคลื่อนใหเ้กดิการพฒันาอย่างรวดเรว็ และเป็นรูปธรรมโดยการเดนิทางครัง้น้ีจะมกีจิกรรมการ
บรรยายใหค้วามรูด้า้นไมไ้ผ ่และเยีย่มชมงานดา้นไมไ้ผ ่ 
มติท่ีประชมุ สง่กาํหนดการเพือ่เชญิชวนสมาชกิรว่มกจิกรรมต่อไป 
 

1.3 รายงานกิจกรรมประจาํเดือน 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

31 พ.ค. 2554 อบรม “กลยทุธส์มาคมการคา้” ณ กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ 

คุณจริวฒัน์, คุณการุณ  
คุณเอกสทิธิ ์ 

8 ม.ิย. 2554 
 

สาํรวจเสน้ทางจดังานสมัมนาที ่จ.ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ี
และนครนายก 

คุณเอกสทิธิ ์
 

19 ม.ิย. 2554 
 

รว่มกบั AHEC จดังานสมัมนาเรือ่ง Contemporary 
Green Architecture of the Pacific Northwest 

Region of the US. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์

คุณจริวฒัน์  
และคณะกรรมการ  
 

20-23 ม.ิย.2554 
 

ไปรว่มประชุม และจดัโปรแกรมดงูานอบรมเรือ่งไผ ่ 
ณ ประเทศจนี 

คุณจริวฒัน์  
 

21 ม.ิย. 2554 
 

อบรมเรือ่ง “การบรหิารสมาคมการคา้ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค”์  ณ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

คุณการุณ, คุณเอกสทิธิ ์
 

21 ม.ิย. 2554 
 

งานเลีย้งประชุมสงัสรรค ์สมาพนัธห์อการคา้ไทยจนี 
ณ อาคารไทยซซี ี

คุณกติต,ิ คุณเอกชยั 
คุณแสน  

25 ม.ิย. 2554 
 

จดัหาของขวญัสาํหรบัวทิยากรของ MTEC 
ณ ศนูยก์ารคา้จตุจกัร 

คุณจริวฒัน์  
 

30 ม.ิย. 2554 ผูอ้าํนวยการกรมพฒันาธุรกจิการคา้ พรอ้มดว้ยทมีที่
ปรกึษาจากนิดา้ เขา้เยีย่มชมและศกึษาดงูาน 

ณ สมาคมธุรกจิไม ้

คุณกติต,ิคุณการุณ, คุณสมคดิ 
คุณสพุจน์, คุณเอกสทิธิ ์

1-2 ก.ค. 2554 ร่วมกบักรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม และ MTEC จดังาน
สมัมนาสญัจร พรอ้มเยี่ยมชมโรงงาน ณ จ.ฉะเชงิเทรา 
ปราจนีบุร ีและนครนายก  

คณะกรรมการ สมาชิก และ
ผูส้นใจ รวมทัง้สิน้ 55 ทา่น  
 

5 ก.ค. 2554 Present แผนยุทธศาสตรข์องสมาคมธุรกจิไม ้ณ กรม
พฒันาธุรกจิ  

คุณการุณ  
คุณเอกสทิธิ ์ 

4-5 ก.ค. 2554 รบัเชญิจากทางกรมปา่ไมใ้หเ้ขา้ร่วมประชุมเรื่องระเบยีบ
กฎหมายปา่ไมก้บัต่างประเทศ จ.เชยีงใหม ่

คุณจริวฒัน์  
 

5-6 ก.ค. 2554 
 

เป็นผู้แทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม Dialouge 
เกีย่วกบัระเบยีบกฎหมายปา่ไม ้ณ ประเทศมาเลเซยี  

คุณคมวทิย ์ 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

8 ก.ค. 2554 
 

เ ข้ า ร่ ว มปร ะชุ มส ร้ า ง เ ค รือ ข่ า ย  และตั ้ง กลุ่ ม ผู้ รู ้
ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ประโยชน์ไผ่ด้านวสัดุก่อสร้าง และ
เฟอรนิ์เจอร ์ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์ 

คุณจริวฒัน์ , คุณสมเกยีรต ิ
คุณการุณ , คุณเอกสทิธิ ์ 
 

14 ก.ค. 2554 
 

รว่มกบักรมพฒันาธุรกจิ และทมีทีป่รกึษาจากนิดา้ 
จดัทําแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ครัง้ที่ 2/4 ณ สมาคม
ธุรกจิไม ้

คณะกรรมการสมาคมฯ  
 

 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 

 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 11 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ี่ประชุมอ่านรายงานการประชุม 
สมยัที ่22 ครัง้ 11 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่22 ครัง้
ที ่11 เป็นเอกฉนัท ์

 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1   สรปุผลการจดังานสมัมนา Contemporary Green Architecture of 

the Pacific Northwest Region of the US.  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการทีไ่ด้

รว่มจดัสมัมนาใหก้บัสมาชกิสมาคมธุรกจิไม ้ภายใตห้วัขอ้ Contemporary Green Architecture of the 
Pacific Northwest Region of the US. กบั American Hard Wood Export Council (AHEC) เมือ่วนั
อาทติยท์ี ่19 มถุินายน 2554 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร ์ซึง่การสมัมนาในวนัดงักล่าวไดผ้ลตอบรบั
จากสมาชกิพอสมควร ในวนัน้ีจงึขอรายงานคา่ใชจ้า่ยใหท้ีป่ระชุมทราบดงัน้ี 

• คา่ใชจ้า่ยโรงแรม เป็นเงนิ  45,352 บาท 

• คา่แปลภาษา เป็นเงนิ 19,260 บาท 
                รวมคา่ใชจ้า่ย   64,612 บาท 
 

 คุณเอกสทิธิ ์รายงานเพิม่เตมิวา่คา่ใชจ้า่ยดงักล่าวน้ีทาง AHEC จะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ทัง้หมด โดยทางสมาคมฯ สาํรองจา่ยไปก่อน  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

3.2 สรปุผลการจดังานสมัมนาสญัจร รว่มกบักรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม และ MTEC 

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ตามทีส่มาคม
ธุรกจิไม ้ไดร้ว่มจดักจิกรรมสมัมนาสญัจร กบั สว่นอุตสาหกรรมพฒันาเครือ่งเรอืน กรมสง่เสรมิ
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อุตสาหกรรม เมือ่วนัที ่ 1-2 กรกฎาคม 2554 ณ จงัหวดันครนายก โดยมสีมาชกิเขา้รว่มกจิกรรมเป็น
จาํนวนมาก ในวนัน้ีขอสรปุคา่ใชจ้า่ยดงัน้ี  

• คา่ใชจ้า่ยโรงแรม เป็นเงนิ    58,776 บาท 

• คา่รถบสั 2 วนั เป็นเงนิ   22,800 บาท 

• คา่อาหาร     16,800 บาท 

• คา่เบีย้เลีย้งพนกังาน,คนรถ     5,500 บาท 

• คา่รถนําเทีย่ว,บรจิาคสวนปา่ภมูริกัษ์  2,600 บาท 

• คา่ของขวญัใหก้บัโรงงานทีเ่ขา้เยีย่มชม  6,885 บาท 

• คา่ตอบแทนวทิยากร           25,000 บาท 

• คา่เครือ่งดื่ม, ขนม, รม่, ฯลฯ   7,163 บาท 
                รวมคา่ใชจ้า่ย            145,524 บาท 
 

โดยสว่นอุตสาหกรรมพฒันาเครือ่งเรอืน ไดใ้หก้ารสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยเป็นจาํนวนเงนิ 100,000 
บาท โดยสมาคมฯ สาํรองจ่ายไปก่อน และไดร้บัเงนิจากผูไ้ปรว่มงานสมัมนาน้ีอกี เป็นจาํนวนเงนิ 25,000 
บาท 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

3.3  การปรบัเปล่ียน และเพ่ิมเติมป้ายช่ือสมาคมฯ  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ตามทีค่ณะ

กรรมการบรหิารใหม้อบหมายปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิป้ายของสมาคมฯ นัน้ โดยไดส้รปุกนัถงึตําแหน่งในการ
ตดิป้ายม ี2 ตาํแหน่งดว้ยกนั ในวนัน้ีไดท้าํตวัอยา่งเป็นรปูภาพมาใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณา 

 

                 
 

ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
มติท่ีประชมุ รบกวนใหค้ณะทาํงาเสนอทางเลอืกในการใชว้สัดุในการทาํป้ายเพิม่เตมิพรอ้มราคา และ
นํามาเสนอในการประชุมครัง้ต่อไป พรอ้มเชค็เรือ่งภาษป้ีายต่างๆ วา่เป็นอยา่งไร 

ตาํแหน่งที่ 1 

ตาํแหน่งที่ 2 
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วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1 รบัรองรายงานการเงิน รายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ  

คุณสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ ผูช้ว่ยเหรญัญกิสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของ
สมาคมประจาํเดอืนมถุินายน 2554 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจา่ยของสมาคมฯ ประจาํเดอืนมถุินายน 2554
อยา่งเป็นเอกฉนัท ์

 

วาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
  5.1 การจดักิจกรรม Business Matching ไม้ทางเลือก 
   คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์ นายกสมาคมธุรกจิไม ้ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากการที่
สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย ไดข้อใหเ้ชญิผูแ้ทนสมาคมธุรกจิไมม้าใหข้อ้มลูไมนํ้าเขา้ เพือ่เป็น
ทางเลอืกใหมใ่หก้บัอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์ เมือ่วนัที ่ 13 กรกฎาคม ทีผ่า่นมา โดยทางสมาคมธุรกจิไม้
ไดเ้รยีนเชญิคณุทวสีนิ ภาณุพฒันพงศ ์อุปนายกสมาคมธุรกจิไม ้เป็นผูแ้ทนไปใหข้อ้มลูในวนัดงักล่าว และ
มแีนวทางรว่มกนัทีจ่ะกจิกรรม Business Matching โดยสมาคมธุรกจิไมเ้ป็นผูจ้ดัหาผูข้าย และสมาคม
อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย เป็นตวักลางจดัหาผูซ้ือ้ 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
  5.2 นโยบายขึน้ค่าแรง ขัน้ตํา่ 300 บาท 
   คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมธุรกจิไม ้ไดแ้จง้กบัทีป่ระชมุวา่เมือ่วนัที ่
13 กรกฎาคม 2554 ไดม้กีารประชุมรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 
เกีย่วกบันโยบายขึน้คา่แรงขึน้ตํ่าเป็น 300 บาท และระดบัปรญิญาตร ี15,000 บาท นัน้ ทีป่ระชุมมมีตทิีจ่ะ
เชญิสมาคมฯ ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมไม ้มารว่มหารอืถงึผลกระทบและแนวทางการแกป้ญัหา 
หรอืจะมกีารเปิดแถลงขา่ว ในวนัที ่21 กรกฎาคม 2554 โดยในนามของสมาคมธุรกจิไมค้งตอ้งไปรว่ม
ประชุมหารอื และจะนํารายละเอยีดมาแจง้ใหค้ณะกรรมการและสมาชกิทราบในโอกาสต่อไป 
 

ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุม 
 

นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 21.00 น. 
 
                             ประธานทีป่ระชุม                             ตรวจบนัทกึการประชุม 

 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 


