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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 03/2557 

วนัท่ี 4 สิงหาคม  2557  เวลา 17.00-20.00 น. 
ณ  ห้องประชมุชัน้ 2  สมาคมธรุกิจไม้ 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ  

1. คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณเอกชยั  ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. ลายวจิติร      อุปนายก 
3. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ  บจก. เอีย่มวฒันา     อุปนายก 
4. คุณทวสีนิ ภาณุพฒันพงศ ์  บจก. โกลเดน้กรุพ๊ มาสเตอรเ์ทรด  อุปนายก 
5. คุณสมบรูณ์  เขยีวประภสัสร   บจก. เลง้ทรพัยส์มบรูณ์พาณชิย(์1994)  อุปนายก 
6. คุณการณุ ไกรระว ี  บจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้(2002)  สมาชกิสมัพนัธ ์
7. คุณเอกสทิธิ ์  อเนกสทิธสินิ  บจก. ไมล้ายวจิติร   เลขาธกิาร 
8. คุณสพุจน์ สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์  รองเลขาธกิาร 
9. คุณประชา ถาวรจริะองักรู  บจก. สนิทวอุีตสาหกรรมไม ้  กรรมการ 
10. คุณชยัธนา ชปูระภาวรรณ  บจก. สนิอุดมพาณชิย ์(1981)  กรรมการ 
11. คุณชยัวุฒ ิ องิคร์ตันกุล  บจก. บางกอกสนิพนา    กรรมการ 
12. คุณธนพล อเนกสทิธสินิ  บจก. ไมล้ายวจิติร   ผูช้ว่ยเลขาธกิาร 

รายช่ือสมาชิกเข้าร่วมประชมุ 
13. คุณจกัรวุฒ ิ ตัง้กจิงามวงศ ์  บจก. สมบรูณ์สนิ 
14. คุณวสนัต ์ สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์

 
วาระพิเศษ “จดุเปล่ียนกฎระเบียบป่าไม้ในยคุ ค.ส.ช.”   

คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ขณะน้ีคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตหิรอื 
ค.ส.ช. ไดม้ ี

ประกาศฉบบัที ่106/2557 

 เรือ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยป่า
ไม ้เพือ่ปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตจิงึมปีระกาศ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ใหย้กเลกิความในวรรคหน่ึงของมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"มาตรา 7 ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชงั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ะยงุแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ 
ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ะยงู ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ และไมเ้กด็เขา
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ควาย ไมว่า่จะขึน้อยูท่ีใ่ดในราชอาณาจกัร เป็นไมห้วงหา้มประเภท ก ไมช้นิดอื่นในป่าจะใหเ้ป็นไมห้วง
หา้มประเภทใด ใหก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีา" 

ข้อ 2 ใหย้กเลกิความในวรรคหน่ึงของมาตรา 48 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรปูไม ้หา้มมใิหผู้ใ้ดแปรรปูไม ้ตัง้โรงงานแปรรปูไม ้ตัง้โรง
คา้ไมแ้ปรรปู มไีมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ะยงูแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไม้
ชกิ ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ะยงู ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ และไมเ้กด็
เขาควาย แปรรปู ไมว่า่จาํนวนเทา่ใดไวใ้นครอบครอง หรอืมไีมแ้ปรรปูชนิดอื่นเป็นจาํนวนเกนิ 0.20 
ลกูบาศกเ์มตร ไวใ้นครอบครอง เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่และตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ในกฎกระทรวงและในการอนุญาต"  

ข้อ 3 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา 69 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2525 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"ในกรณคีวามผดิตามมาตราน้ี ถา้ไมท้ีม่ไีวใ้นครอบครองเป็น 

(1) ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมช้กิ 
ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ยงุ ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ ไมเ้กต็เขาควาย 
หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข หรอื 

(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั เกนิยีส่บิตน้หรอืทอ่น 
หรอืรวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปรรปูแลว้ รวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร 

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่หา้หมืน่บาทถงึสองลา้น
บาท” 

ข้อ 4 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา 72 ทวแิหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่6) พ.ศ.2522 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

"ในกรณคีวามผดิมาตราน้ี ถา้ไมท้ีม่ไีวใ้นครอบครองเป็น 

(1) ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมช้กิ 
ไมก้ระซกิ ไมก้ระซบิ ไมพ้ยงุ ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ ไมเ้กต็เขาควาย 
หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข หรอื 

(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั เกนิหา้ตน้หรอืทอ่น 
หรอืรวมปรมิาตรไมท้ีค่รอบครองเกนิหน่ึงลกูบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปรรปูแลว้ รวมปรมิาตรไมเ้กนิหน่ึง
ลกูบาศกเ์มตร  

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิหา้ปี และปรบัตัง้แต่หน่ึงแสนบาทถงึหน่ึง
ลา้นหา้แสนบาท” 
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ข้อ 5 ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา 73 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป่ิาไม ้ฉบบัที ่7 พ.ศ.2525 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

ในกรณคีวามผดิตามมาตราน้ี ถา้การกระทาํผดินัน้เกีย่วกบั 

(1) ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้กด็แดง ไมอ้เีมง่ ไมพ้ยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมช้กิ 
ไมก้ระชกิ ไมก้ระชบิ ไมพ้ยงุ ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอ้เีฒา่ ไมเ้กต็เขาควาย 
หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข หรอื 

(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั เกนิยีส่บิตน้หรอืทอ่น 
หรอืรวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปรรปูแลว้ รวมปรมิาตรไมเ้กนิสองลกูบาศกเ์มตร 

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่หา้หมืน่บาทถงึสองลา้น
บาท” 

ขอ้ 6 ใหย้กเลกิความในลาํดบัที ่53 ในชอ่งประเภท ก ไมห้วงหา้มธรรมดาของบญัชทีา้ยพระราช
กฤษฎกีากาํหนดไมห้วงหา้ม พ.ศ.2530 

ทัง้น้ี ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัที ่21 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2557 

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

 คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ไดก้ล่าวเสรมิวา่ขณะน้ีคณะ ค.ส.ช.  ไดม้กีารเรยีกผูป้ลกู
ป่าเขา้ไปพดูคุย หารอืเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรค ความตอ้งการต่างๆ ทีจ่ะรว่มกนัพฒันาเรือ่งการปลกูป่าอยา่ง
เป็นรปูธรรม โดยในสว่นของสมาคมฯ ขณะน้ีไดห้ารอืกบัคณะวนศาสตรใ์นการทีจ่ะนําเสนอแนวทางการปฏริปู 
การป่าไม ้การจดัการป่าเศรษฐกจิ และผลติภณัฑจ์ากไม ้เพือ่ความยัง่ยนื ใหก้บัทาง ค.ส.ช. ดว้ยเชน่กนัซึง่อยู่
ระหวา่งการจดัทาํ เพือ่ยืน่ขอ้เสนอผา่นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ อยา่งไรหากแนวทางเสรจ็สมบรูณ์จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง  

มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 

วาระท่ี  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานกิจกรรมประจาํเดือนมิถนุายน– กรกฎาคม 2557 
  คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ แจง้กจิกรรมประจาํเดอืนมถุินายน – กรกฎาคม
2557  ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
24 มถุินายน 2557 
 

โครงการประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ ตรวจประเมนิผล
สมาคมการคา้ ณ สมาคมธุรกจิไม ้

คุณจริวฒัน์, คุณการุณ,  
คุณเอกสทิธิ,์ คุณปนดัดา 

26 มถุินายน 2557 
 

เขา้พบผูบ้รหิารหน่วยงานกองอาํนวยการรกัษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจกัร  ณ สวนรืน่ฤด ี

คุณประชา, คุณประเสรฐิ 
คุณเอกสทิธิ ์

28 มถุินายน 2557 
 

รว่มงานประชุมสมัมนา การปฏริปูประเทศ เรือ่ง แนวทาง
ปฏริปูการเมอืง  : การเขา้สูอ่าํนาจ ณ กระทรวงกลาโหม 

คณะกรรมการสมาคมฯ 
คุณประเสรฐิ 
คุณการุณ, คุณเอกสทิธิ ์

30 มถุินายน 
ถงึ 1,2 กรกฎาคม  
2557  
 
 

เป็นเจา้ภาพรว่ม และรว่มการฝึกอบรม EU Timber 
Regulation Training of Trainers  (Thailand)  
ณ โรงแรมโฟรว์งิส ์

Trainers: คุณจริวฒัน์, 
คุณประเสรฐิ  
Trainees: 
คุณเอกชยั, คุณประชา,  
คุณการุณ, คุณสพุจน์,  
คุณชยัธนา, คุณเอกสทิธิ ์
อาจารยส์นัทดั,  
คุณปนดัดา 

3  กรกฎาคม 2557  
 

โครงการพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้  
จดัโดย กรมพฒันาธุรกจิการคา้  
นําพาคณะผูบ้รหิารสมาคมการคา้ต่าง ๆ 
เขา้เยีย่มชมสมาคมธุรกจิไม ้             
 

คุณจริวฒัน์,             
คุณประเสรฐิ, คุณเอกชยั
คุณประชา, คุณเอกสทิธิ,์ 
คุณการุณ และผูเ้ขา้รว่ม
งาน 40 ทา่น 

4-5 กรกฎาคม 2557 
 

โครงการฝึกอบรม EU Timber Regulation Training of 
Trainers (Thailand) ศกึษาดงูานทีโ่รงงานโพเดยีม ชลบุร ี 
และฝึกอบรม ณ โรงแรม LANTANA พทัยา 

ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมและ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ AEC 
รวม 40 ทา่น 

9 กรกฎาคม 2557  
 

รว่มนําเสนอผลงานงวด โครงการ 
1. พฒันาสถานประกอบการกา้วสู ่AEC  
2. พฒันาผลติภณัฑไ์มแ้ละเครือ่งเรอืน 

ณ สว่นพฒันาอุตสาหกรรมและเครือ่งเรอืน              

คุณจริวฒัน์,  
คุณปนดัดา 
 

15 กรกฎาคม 2557  
 

รบัเชญิเป็นวทิยากรและผูร้ว่มเสวนา  เรือ่ง การปฏริปูการ
ป่าไมไ้ทย ณ หอ้งประชุม FORTROP ตกึวนศาสตร ์60 ปี 
คณะวนศาสตร ์ 

คุณจริวฒัน์  
 

18 กรกฎาคม 2557  
 

รว่มเป็นเจา้ภาพงานสวดอภธิรรมศพ คุณแม ่ของ ผอ.จารุ
พนัธ ์จารโยภาส ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์สมาคมธุรกจิไม ้
ณ ศาลา 28 วดัธาตุทอง 

คุณเอกชยั, คุณการุณ  
คุณเอกสทิธิ ์,  
คุณปนดัดา 
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
18 กรกฎาคม 2557 เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การกาํหนดนิยาม

ความถูกตอ้งตามกฎหมาย  Legality Definition (LD) ครัง้
ที ่2 โดย สาํนกัรบัรองการป่าไม ้กรมป่าไม ้ณ หอ้งประชมุ 
สมาคมศษิยเ์ก่า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์             

คุณจริวฒัน์             
คุณประเสรฐิ  
คุณเอกสทิธิ ์
 

21 กรกฎาคม 2557  
 

รบัเชญิเป็นประธานประชุมคณะกรรมการธุรกจิไลฟ์สไตล ์ 
ครัง้ที ่2/2557 ณ สภาหอการคา้ไทย  

คุณจริวฒัน์  
 

4  สงิหาคม 2557  
 

รบัเชญิเป็นประธาน และรว่มประชุมกลุม่การคา้และ
อุตสาหกรรมครัง้ที ่2/2557 ณ สภาหอการคา้ไทย  

คุณจริวฒัน์, คุณ
ประเสรฐิ, คุณเอกสทิธิ ์

 

มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 24 ครัง้ท่ี 3 

  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยัที ่
24 ครัง้ที ่03 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่24 ครัง้ที ่
03 เป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 3 เรือ่งสืบเน่ือง 

 

3.1 การจดัตัง้คณะกรรมการสมาคมธรุกิจไม้ สมยัท่ี 24  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้ทีป่ระชุมวา่จากการประชุมครัง้ทีผ่า่นมา

ไดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมในการจดัตัง้คณะกรรมการสมาคมธุรกจิไม ้สมยัที ่24 โดยจะเรยีนเชญิ
คณะกรรมการบรหิาร และทีป่รกึษาในสมยัที ่23 กลบัเขา้มาเป็นคณะกรรมการบรหิารในสมยัที ่24 อกีครัง้นัน้ 
และหลงัจากไดห้ารอืกบัฝ่ายเลขาธกิารแลว้ในวนัน้ีขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการบรหิารชุดใหมด่งัน้ี 

ลาํดบั ตาํแหน่ง รายช่ือกรรมการ ช่ือกิจการ 
1 นายกสมาคม นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์ บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์
2 อุปนายก 1 นายกติต ิขอถาวรวงศ ์ บจก. ไมบ้วัทอง (1997)  
3 อุปนายก 2 นายมารตุ อภพิฒันา บจก. ไทยสวสัดิ ์อมิปอรต์เอก็ซป์อรต์ 
4 อุปนายก 3 นายเอกชยั ตัง้กจิงามวงศ ์ หจก. ลายวจิติร  
5 อุปนายก 4 นายทวสีนิ ภาณุพฒันพงศ ์ บจก. โกลเดน้กรุพ๊มาสเตอรเ์ทรด 
6 อุปนายก 5 นายประมณฑ ์โปสาภวิฒัน์ บจก. ไมแ้สงววิฒัน์ (1998)  
7 อุปนายก 6 นายสมานชยั อธพินัธุอ์าํไพ บจก. ลโีอวดูอมิแพค็ 
8 อุปนายก 7 นายคมวทิย ์บุญธาํรงกจิ บจก. เอส บ ีพ ีทมิเบอรก์รุป๊ 
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มติท่ีประชมุ เหน็ชอบ และทาํหนงัสอืเชญิทุกทา่นอยา่งเป็นทางการต่อไป 
 

3.2 สรปุผลการร่วมจดัทาํโครงการอบรม EU Timber Regulation Training of Trainers 
(Thailand) 
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่ ตามทีส่มาคมธุรกจิไมไ้ดง้บสนบัสนุน

จาก GIZ และ Proforest เพือ่พฒันา ผูฝึ้กสอนทาํความเขา้ใจเรือ่ง EUTR ใหก้บั sme ทีท่าํธุรกรรมดา้นไม ้
เพือ่จะปฏบิตัไิดถู้กตอ้งพรอ้มทัง้หาแนวทางออกเพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมไมข้องไทย สามารถสง่ออกไดใ้นชว่งทีย่งั

ลาํดบั ตาํแหน่ง รายช่ือกรรมการ ช่ือกิจการ 
9 อุปนายก 8 นายกติตพิงษ ์วงศภ์ทัรกุล บจก. ก.ภทัรอมิปอรต์ 
10 อุปนายก 9 นายประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ บจก. เอีย่มวฒันา 
11 อุปนายก 10 นายไพศาล เนตรประเสรฐิกุล หจก. ไพศาลคา้ไมแ้ละเฟอรนิ์เจอร ์ 
12 อุปนายก 11 นายสมบรูณ์ เขยีวประภสัสร  บจก. เลง้ทรพัยส์มบรูณ์พาณชิย1์994 
13 เลขาธกิาร นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร 
14 รองเลขาธกิาร นายสพุจน์ สนชยัวานิช บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์
15 ผูช้ว่ยเลขาธกิาร นายธนพล อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร 
16 เหรญัญกิ นายบณัฑรู คณุานพรตัน์ หจก. เจา้ฮะเฮงคา้ไม ้
17 ปฏคิม นายสมพงษ์ พศิาลคุณากจิ บจก. ภกัดมีารเ์กต็ติง้ 
18 รองปฏคิม นายวสิทิธิ ์พศิาลคุณากจิ หจก. วสิทิธิก์ารชา่ง  
19 รองปฏคิม นายววิฒัน์ พทิกัษ์ธรีะธรรม บจก. ทมิเบอรเ์ซนเตอร ์
20 รองปฏคิม นายวภิชั เชาวว์รวญิญ ู หจก. ไทยสง่เสรมิคา้ไม ้
21 ฝ่ายต่างประเทศ นายสมศกัดิ ์โอวจรยิาพทิกัษ ์ บจก. ลอืชาทมิเบอร ์
22 รองฝ่ายต่างประเทศ นายศรเีกยีรต ิศรคีรินิทร ์ บจก. เอีย่มพนา 
23 สารณยีกร นายชยัธนา ชปูระภาวรรณ บจก. สนิอุดมพาณชิย ์(1991) 
24 สมาชกิสมัพนัธ ์ นายการณุ ไกรระว ี บจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้(2002) 
25 รองสมาชกิสมัพนัธ ์ นายเจรญิ ตนัสมัฤทธิพ์งศ ์ หจก. สากลคา้ไม ้
26 กรรมการ นายณรงค ์สาระสมบตั ิ หจก.ทรวงพาณชิย ์
27 กรรมการ นายเกรยีงศกัดิ ์วงศารยิวานิช บจก. ตงัเซง้ 
28 กรรมการ นายวสนัต ์องคว์ุฒเิวทย ์ หจก. เองงว่นฮวด 
29 กรรมการ นายพรชยั สทิธวิรพงศ ์ บจก. กจิวรพงศอ์มิปอรต์เอก็ซป์อรต์ 
30 กรรมการ นายเชาวสทิธิ ์ทรพัยเ์ครอืญาต ิ บจก. เทรดดิง้เบส 
31 กรรมการ นายสมควร ไพชยนตว์จิติร บจก. เอน็.พ.ีทมิเบอร ์
32 กรรมการ นายวสิาน อสัราพานิช บจก. อสิราคา้ไมแ้ละวสัดุก่อสรา้ง 
33 กรรมการ นายสธุรรม อนันตศ์ริโิรจน์ บจก. พฒุธิร 
34 กรรมการ นายประชา ถาวรจริะองักรู บจก. สนิทวอุีตสาหกรรมไม ้
35 กรรมการ นายชยัวุฒ ิองิคร์ตันกุล บจก. บางกอกสนิพนา 
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ไมม่ ีFlegt licensed Timber ทัง้น้ีทาง GIZ และ Proforest ไดแ้ต่งตัง้ master trainer ของประเทศไทย คอื
นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมธุรกจิไมแ้ละผูช้ว่ย  นายประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ เป็น assistant 
trainer เพือ่ใหง้านสาํเรจ็ลุล่วง โดยไดก้ําหนดตารางการอบรมไวด้งัน้ี 

1. อบรมทีโ่รงแรมโฟรว์งิส ์สขุมุวทิ 26 จาํนวน 3 วนั  (30 ม.ิย., 1,2 ก.ค. 2557) 
2. ไปดงูานโรงงานโพเดยีม โฮลดิง้ กรุป๊ –โรงแรมลานทานา พทัยา จงัหวดัชลบุร ี 

จาํนวน 2 วนั (4,5 ก.ค. 2557)  
 ขณะน้ีไดเ้สรจ็สิน้ลงเรยีบรอ้ยแลว้ วนัน้ีไดนํ้าภาพความสาํเรจ็ของการอบรมมาใหค้ณะกรรมการ

บรหิารไดช้ม โดยผูเ้ขา้รว่มอบรมทุกทา่นไดค้วามรู ้และสามารถนําไปต่อยอดอบรมทา่นอื่นๆ ทีส่นใจไดใ้น
อนาคตได ้
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

3.3  สรปุผลโครงการพฒันาศกัยภาพสมาคมการค้า จดัโดยกรมพฒันาธรุกิจการค้าเข้า
เย่ียมชมการดาํเนินงานของสมาคมธรุกิจไม้  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ไดร้บัการประสานจากสาํนกัพฒันาผู้

ประกอบธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ภายใตโ้ครงการหลกัสตูร การบรหิารจดัการสมาคมการคา้เชงิกลยทุธ ์
(DBD-ASEP) ซึง่เป็นกจิกรรมพฒันากลุ่มเครอืขา่ยธุรกจิสมาคมการคา้ เพือ่สง่เสรมิใหส้มาคมการคา้มกีาร
บรหิารจดัการทีด่มีแีบบแผนและยทุธศาสตรท์ีช่ดัเจนในการสง่เสรมิสมาชกิผูป้ระกอบการธุรกจิของสมาคม
การคา้ ซึง่ทางโครงเหน็วา่สมาคมธุรกจิไมม้กีารบรหิารจดัการทีด่ที ัง้ในสว่นของสาํนกังาน และการใหบ้รกิาร
สมาชกิของสมาคมตลอดจนการวางแผนการดาํเนินงานของสมาคมฯ จงึขอนําผูเ้ขา้รว่มอบรมในหลกัสตูร
ดงักล่าวเขา้เยีย่มชมเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มอบรมในวนัศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-
12.00 น. นัน้ ไดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ อยา่งดยีิง่ ชว่งแรกมกีารกล่าวความเป็นมาของสมาคมฯ ผลการปฏบิตังิานที่
ผา่นมา นําเยีย่มชมสว่นนิทรรศการของสมาคมฯ รวมถงึมกีจิกรรมการแกะสลกัแสดงใหก้บัคณะทีม่าไดร้บัชม
อกีดว้ย    ถอืวา่กจิกรรมน้ีผูท้ีม่าเยีย่มชมสมาคมฯ ไดร้บัความรู ้และความประทบัใจ และก่อนกลบัสมาคมฯ 
ไดม้อบของทีร่ะลกึเป็นทีร่องแกว้ทาํจากเศษไมใ้หก้บัคณะทีม่าศกึษาดงูานทุกทา่นอกีดว้ย 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 

3.4 สรปุผลการจดัทาํโครงการร่วมกบักรมส่งเสริมอตุสาหกรรม  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดร้ายงานทีป่ระชุมทราบวา่ในปี2557 น้ีทาง

สมาคมฯ ไดร้บัการจดัจา้งใหด้าํเนินโครงการจากกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จาํนวน 2 
โครงการ คอื 

1. กจิกรรมพฒันาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและผลติภณัฑไ์มเ้ขา้สู ่AEC ประจาํปี
งบประมาณ 2557 (โดยมกีจิการเขา้รว่มโครงการจาํนวน 15 กจิการ) 

2. กจิกรรมใหค้าํปรกึษาแนะนําเชงิลกึในอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและของตกแต่งสูส่ากล ประจาํปี
งบประมาณ 2557 (โดยมกีจิการเขา้รว่มโครงการจาํนวน 20 กจิการ)  
โดย 2 โครงการดงักล่าวจะมคีณะทีป่รกึษาเขา้ไปใหค้าํแนะนําปรกึษาปัญหาทีเ่กดิในสถาน

ประกอบการ เพือ่ปรบัปรงุการผลติ การออกแบบ และการตลาด  
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นอกจากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทัง้  2 กจิกรรมและไดร้บัความรูจ้ากทีป่รกึษาแลว้ ทาง
สมาคมฯ จะตอ้งนําสถานประกอบการทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมไปศกึษาดงูานต่างประเทศดว้ย โดยในวนัน้ีสมาคมฯ 
ไดต้ัง้โจทยเ์บือ้งตน้วา่จะพาไปศกึษาดงูานต่างประเทศ จาํนวนประมาณ 3-4 วนั โดยขณะน้ีกาํหนดการอยู่
ระหวา่งดาํเนินการ และจะแจง้ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการรบัทราบถงึเงือ่นไขการรว่มเดนิทางต่อไป 
มติท่ีประชมุ รบัทราบและฝ่ายเลขาดาํเนินการเรือ่งกาํหนดการและแจง้คณะกรรมการทราบต่อไป 
 

3.5 การจดักิจกรรมสญัจรสาํหรบัสมาชิกสมาคมธรุกิจไม้ 
คุณการณุ ไกรระว ีผูอ้าํนวยการสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ขณะน้ีไดก้าํหนดชว่งเวลาในการนํา

สมาชกิจดักจิกรรมสญัจรไวเ้บือ้งตน้วา่จะเป็นชว่งปลายปี 2557 อยา่งไรกาํหนดการเดนิทางจะแจง้ใหท้ราบ
ต่อไป 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจดัทาํโครงการร่วมกบั IWCS (International Wood Culture Society) ท่ีประเทศ
ไทย  
คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ไดร้บัการตดิต่อจาก IWCS หรอื 

International Wood Culture Society วา่ตอ้งการมาจดักจิกรรมรว่มกบัสมาคมฯ ธุรกจิไมใ้นประเทศไทย โดย
ตอ้งการจดักจิกรรมเกีย่วกบัศกึษาดงูานทีเ่กีย่วขอ้งกบัไม ้การแขง่แกะสลกั หรอืจะมกีจิกรรมสมัมนารว่มดว้ย 
อยา่งไรรา่งเสนอโปรแกรมไปเบือ้งตน้แลว้ หากมคีวามคบืหน้าของความรว่มมอืจะแจง้ทุกทา่นทราบในโอกาส
ต่อไป 
มติท่ีประชมุ ยนิดทีาํกจิกรรมรว่มกบั IWCS 
 

4.2 รบัรองรายงานการเงิน รายรบั-รายจ่ายของสมาคม ฯ  
คุณการณุ ไกรระว ีผูอ้าํนวยการสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคมประจาํเดอืน

มถุินายน 2557 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจา่ยของสมาคมฯ ประจาํเดอืนมถุินายน 2557 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 5  เรือ่งเพ่ือทราบ 
บรอ 

5.1 สรปุผลการเข้าร่วม โครงการสร้างนักธรุกิจมืออาชีพ จดัโดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า
และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่จากที ่กรมพฒันาธุรกจิการคา้จดั

โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารสมาคมการคา้และผูป้ระกอบการธุรกจินัน้ ทางสมาคมธุรกจิไมไ้ดส้ง่ผูแ้ทน
เขา้รว่มโครงการดงัน้ี 

1. หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์
นายกสมาคมฯ  

2. หลกัสตูร Smart Professional Entrepreneur คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ 
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3. หลกัสตูร การบรหิารจดัการสมาคมการคา้เชงิกลยทุธ ์ประกอบดว้ย คุณประเสรฐิ 
เอีย่มดงีามเลศิ คุณเอกชยั ตัง้กจิงามวงศ ์และคุณประชา ถาวรจริะองักรู  

โดยหลกัสตูรทีคุ่ณเอกสทิธิ ์ไดร้ว่มกจิกรรมคอื Smart Professional Entrepreneur หรอืการสรา้งนกั
ธุรกจิมอือาชพี โดยในหลกัสตูรจะเน้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่เชน่  

 การคน้หาโอกาสและแนวโน้มทางการตลาดเพือ่รองรบั AEC 
 การเพิม่ทกัษะวธิคีดิ การเป็นนกัธุรกจิมอือาชพี 
 สรา้งพลงัเครอืขา่ยพนัธมติร ทางธุรกจิรองรบั AEC  
 แลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ธุรกจิรว่มกนั 

ซึง่จะมกีจิกรรมหลกัๆ คอืการอบรมใหค้วามรู ้เชน่การจดัการเชงิกลยทุธข์อง SME การเป็น
ผูป้ระกอบการนานาชาต ิการลดตน้ทุนเพือ่เพิม่กาํไร เทคนิคการต่อรองเจรจา เป็นตน้ รวมถงึยงันําผูเ้ขา้รว่ม
โครงการไปศกึษาดงูานในทีต่่างๆ การสอนอาชพีใหก้บัชาวบา้น รวมถงึตอ้งสรา้งแผนทางธุรกจิเพือ่แสดงก่อน
จบโครงการอกีดว้ย ซึง่จากการเขา้รว่มหลกัสตูรคดิวา่เป็นหลกัสตูรทีด่ ีและคณะอาจารยท์ีม่าใหก้ารอบรมเป็น
ผูม้คีวามรูค้วามสามารถอยา่งดอีกีดว้ย 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

5.2 การรบัเชิญรว่มงานสมัมนาสมาคมการค้า ประจาํปี 2557 “Together Is Power”  
วนัองัคารท่ี 26 สิงหาคม 2557  โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์ 

  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่ไดร้บัหนงัสอืเชญิจากสภาหอการคา้
แหง่ประเทศไทย เขา้รว่มสมัมนาสมาคมการคา้ ประจาํปี 2557 ชื่องาน “Together Is Power” ในวนัองัคารที ่
26 สงิหาคม 2557 ณ โรงแรมเซน็ทราราแกรนด ์โดยจะมกีจิกรรมสมัมนาในชว่งกลางวนั และจะมกีจิกรรม
ดงัน้ี 

ชว่งที ่1 งานสมัมนา Together is Power เวลา 13.00 - 16.00 มเีสวนาโดยนายกสมาคมธุรกจิรว่ม
ดว้ยในเวลา 14.55 -16.00 น.  

ชว่งที ่2 งานเลีย้งสงัสรรคส์มาคมการคา้ เวลา 18.00 - 21.30 ซึง่ในงานจะมกีารประกาศผลสมาคม
ดเีดน่ประจาํปี 2557 ซึง่สมาคมฯ ไดเ้ขา้รอบดว้ย 

ในการน้ีทางสมาคมฯ จงึขอเชญิทุกทา่นรว่มกนัในภาคบ่าย และภาคคํ่า เพือ่รว่มงานกจิกรรมสมาคม
ดเีดน่รว่มกนั 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 20.00 น. 
 

ประธานทีป่ระชุม          ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 


