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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 11/2554 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 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. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ บจก. เอีย่มวฒันา       อุปนายก 
6. คุณคมวทิย ์บุญธาํรงกจิ  บจก. เอส บ ีพ ีทมิเบอรก์รุป๊       อุปนายก 
7. คุณกติตพิงษ์ วงศภ์ทัรกุล บจก. ก ภทัรอมิปอรต์       อุปนายก 
8. คุณสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ บจก. ลโีอวดูอมิแพค็       ผูแ้ทนอุปนายก 
9. คุณบณัฑรู   คุณานพรตัน์ บจก. เจา้ฮะเฮงคา้ไม ้       เหรญัญกิ 
10. คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร       เลขาธกิาร 
11. คุณการณุ    ไกรระว ี  หจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้       สมาชกิสมัพนัธ ์
12. คุณโชตพิงษ์ อุดรเดชอุดม บจก. เองงว่นฮวด       ผูแ้ทนกรรมการ 

 

รายนามสมาชิก ท่ีปรึกษาสมาคมฯ และผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
13. คุณสมยศ สนิธุมาลย ์  บจก. เคยแูลนดส์เคป       สมาชกิ 
14. คุณธนพล   อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร                สมาชกิ   
15. คุณเฮง้สง่จัว๊   ทีป่รกึษาดา้นธรรมเนียมจนี 
16. คุณอคัรนิทร ์วงศอ์ภริตัน์ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 
17. คุณดษิฐพงศ ์ดุลยวทิย ์  กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 
18. Dr.Ivan Eastin    Professor and Director       CINTRAFOR 
19. Dr.Christopher Gaston  National Group Leader       FPInnovations 
20. คุณศรสีมุาลย ์นามประเสรฐิกจิ เจา้หน้าทีส่าํนกังานทตูเกษตร      สถานฑตูอเมรกิา 

 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ และผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุทา่น ทีไ่ดส้ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 
16.00 น. 
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วาระพิเศษ การประชมุหารอืรว่มกบั Dr.Ivan Eastin เรือ่ง อตุสาหกรรมไม้ในไทย กบั 

ผลกระทบเรือ่ง วตัถดิุบ ตลาด กฎระเบียบป่าไม้ (Japan, EU and US) และ
โอกาสของไม้อเมริกาในไทย 

สบืเน่ืองจากทาง   Dr.Ivan Eastin  และ    Dr.Christopher Gaston ซึง่เป็นผูว้จิยัถงึเกีย่วกบัเรือ่ง 
อุตสาหกรรมไมใ้นเอเชยี โดยไดป้ระสานผา่นทางสถานทตูอเมรกิา เพือ่ขอเขา้มาทาํการรวบรวมขอ้มลูจาก
ทางภาคอุตสาหกรรมไมใ้นประเทศไทย ดงันัน้ทางสมาคมฯ จงึไดใ้ชโ้อกาสน้ีจดัการประชุมหารอืรว่ม โดยม ี
คณะกรรมการจากทางสมาคมธุรกจิไม ้  คณะกรรมการจากทางสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย   และ
เจา้หน้าทีจ่ากทางสถานทตูอเมรกิา เขา้รว่มประชุมหารอืในครัง้น้ีดว้ย 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 รายงานกิจกรรมประจาํเดือน 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

30 เม.ย. 54 
 

งานสมัมนา/นิทรรศการไม ้
“ไมไ้ผ”่ ทางเลอืกใหมข่องอุตสาหกรรมไม ้จรงิ..หรอื ? 

งานเสวนา“ธรุกิจไม้” ผูร้า้ย หรอื แพะรบับาป 
งานประชุมสามญัประจาํปี 2553 และประชมุ
คณะกรรมการ ครัง้ที ่10 ณ สมาคมธุรกจิไม ้

คณะกรรมการ สมาชกิสมาคม 
และแขกผูร้ว่มงาน รวมทัง้สิน้ 

59 ทา่น 

17 พ.ค. 54 งานเสวนา เรือ่ง เศรษฐกจิจนีกบัระบบกฎหมาย 
ณ อาคารหอการคา้ไทยจนี 

คุณกติต,ิ คุณเอกชยั 

24 พ.ค. 54 
 

รว่มประชุมคณะกรรมการจดัทาํยทุธสาสตรไ์มไ้ผเ่ชงิ
พาณชิย ์ครัง้ที ่1/2554 ณ สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิ

จากฐานชวีภาพศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

คุณจริวฒัน์, คณุการุณ 
คุณเอกสทิธิ ์

 
25 พ.ค. 54 รว่มงานสมัมนาโครงการสง่เสรมิพฒันาสถาบนัการคา้ 

และการจดัทาํยทุธศาสตรธุ์รกจิของสมาคมการคา้ 
ณ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

คุณจริวฒัน์, คณุเอกสทิธิ ์
 

 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 

 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 10 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยั
ที ่22 ครัง้ 10 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่22 ครัง้ที ่
10 เป็นเอกฉนัท ์
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วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1  สรปุการจดังานประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2553  
      คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่าจากงานประชุม

ใหญ่ทีผ่่านมาค่อนขา้งไดเ้สยีงตอบรบัทีด่ ีและสมาชกิมาร่วมงานกนัพอสมควร ซึ่งเป็นทีน่่าพอใจมาก โดย
คณะกรรมการผูจ้ดังานได้พยายามพฒันารูปแบบการจดังานใหไ้ดท้ัง้ความรู ้การพบปะแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ ตลอดจนงานเลี้ยงสงัสรรค์ รวมถึงทางสมาคมฯ ได้แจกของที่ระลกึ 2 รูปแบบให้กบัสมาชกิที่มา
รว่มงานไดเ้ลอืกอกีดว้ย 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

3.2  สรปุการจดัทาํไดเรก็ทอร่ีสมาคม ฯ สาํหรบั ปี 2011-2012  
      คุณธนพล อเนกสทิธสินิ ผูร้บัผดิชอบการจดัทาํ Directory 2011-2012 ของสมาคม

ไดส้รปุคา่ใชจ้า่ยและผลกาํไรของการจดัทาํโดยมผีูร้ว่มลงโฆษณาจาํนวน 27 กจิการ  
  

 ส่วนของรายรบั    เกบ็คา่โฆษณาไดร้วม 27 กจิการ  เป็นเงนิ 275,000 บาท 
ส่วนของรายจ่าย  คา่พมิพห์นงัสอืจาํนวน 1,000 เล่ม เป็นเงนิ       82,390 บาท 
      คา่จดัทาํอารต์เวริค์      35,000 บาท 
               รวมเป็นรายจา่ย                                     117,390 บาท 
 

หกัรายรบัรายจา่ยแลว้สมาคมฯ เหลอืเงนิจากการจดัทาํ Directory เป็นจาํนวนเงนิเทา่กบั 
157,610 บาท และ Directory น้ีไดนํ้าไปแจกภายในงาน Build Tech, งานสมัมนาต่าง ๆ ทางคณะทาํงาน 
ตอ้งขอขอบคณุผูส้นบัสนุน และขอโทษสาํหรบัขอ้ผดิพลาดในสว่นของเรือ่งตวัอกัษรทีต่กหล่นในระหวา่ง
ขัน้ตอนของงานพมิพม์าในโอกาสน้ีดว้ย 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

3.2 การจดัพืน้ท่ีบริเวณชัน้ 2 เป็นพืน้ท่ีสาํหรบันิทรรศการไม้  
   คุณเอกสิทธิ ์อเนกสิทธิสิน แจ้งที่ประชุมว่าจากการที่สมาคมฯ มีนโยบายจัด
นิทรรศการไม้ในสมาคมฯ ขณะน้ีได้ทําเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้รบัการอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายทัง้ด้าน
โครงสรา้งของนิทรรศการ วตัถุดบิไม ้และผลติภณัฑไ์มต่้าง ๆ ทีนํ่ามาแสดง หากสมาชกิมอีะไรทีเ่หน็ว่าจะ
เป็นประโยชน์กส็ามารถนํามาใหท้ีส่มาคมฯ ได ้และสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุทางสมาคมฯ ตอ้งขอขอบคุณคณะทาํงาน
ทีช่ว่ยกนัอยา่งเตม็ที ่สมาชกิทีส่นใจกส็ามารถมาดนิูทรรศการไมท้ีส่มาคมฯ ไดต้ลอด 
  ทางคณุสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ ผูแ้ทนอุปนายก จะนําตวัอยา่งผลติภณัฑไ์มย้างพาราจาํพวก
ไมด้ดัโคง้ การอดัประสาน การสไลดไ์มบ้าง มาใหก้บัทางสมาคมฯ เพิม่เตมิ  
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
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วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1  การจัดงานสัมมนาสัญจรพร้อมดูงาน  ร่วมกับกรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม เรือ่ง อตุสาหกรรมไม้ กบัวตัถดิุบไม้ยัง่ยืน (ไม้ยางพารา และไม้ไผ)่  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ว่าขณะน้ีสมาคมฯมกีําหนด

จะจดัการสมัมนาพรอ้มดงูาน รว่มกบั สว่นพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องเรอืน กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม ซึง่วนัน้ี
ไดนํ้ารา่งกําหนดการมาเสนอกบัทีป่ระชุมโดยจะมกีจิกรรมทีน่่าสนใจเช่น เยีย่มชมโรงงาน และจดัสมัมนาให้
ความรูเ้รื่องวตัถุดบิไม ้ณ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีและระยอง ในวนัที ่1-2 กรกฎาคม (2 วนั 1 คนื) น้ี 
โดยมกีารเกบ็เงนิสาํหรบัค่าสมัมนาน้ีเป็นพเิศษสาํหรบัสมาชกิสมาคมฯ เพยีงท่านละ 1,000 บาทเท่านัน้ (2 
ท่านต่อกจิการ)  ส่วนบุคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชกิสมาคมฯ ต้องจ่ายในราคาเต็มท่านละ 2,000 บาท 
และจะใหส้ทิธิเ์ฉพาะสมาชกิของทางสมาคมฯก่อน 

ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
มติท่ีประชมุ เหน็ว่าระยะทางต่างๆ อาจจะไกลและใช้เวลามากเกนิไป  ใหนํ้ากําหนดการไปปรบัตาม
ความเหมาะสม และแจง้กบัสมาชกิเพื่อเชญิร่วมกจิกรรมของสมาคมฯ ต่อไป และควรมกีารจดัการประชุม
คณะกรรมการประจาํเดอืนไปพรอ้มกนัดว้ยเลย 
 

4.2 การปรบัเปล่ียน และเพ่ิมเติมป้ายช่ือสมาคม ฯ 
 คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากทีส่มาคมฯ 

ไดม้กีารเปลีย่นชื่อ และขณะน้ีมกีารก่อสรา้งคอนโดใกลส้มาคมฯ ทาํใหบ้งัป้ายสมาคมฯ นัน้ จงึขอใหท้ี่
ประชุมรว่มกนัพจิารณาเพือ่จดัทาํป้ายใหมเ่พือ่ใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 
  ทีป่ระชุมรว่มกนัอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
มติท่ีประชมุ 1. ป้ายชื่อเดมิดา้นบนดาดฟ้าของสมาคมฯ ใหค้งไว ้เพราะมองไมเ่หน็แลว้ถา้รือ้กค็อ่นขา้ง 

    ยุง่ยากมาก 
  2. ป้ายดา้นหน้าสมาคมฯ ใหค้งไวบ้รเิวณบนัไดทางขึน้ เพราะยุง่ยากในการปรบัเปลีย่นและ 

    เป็นเรือ่งละเอยีดออ่นเกนิไป 
  3. ใหท้าํป้ายตดิทีก่าํแพงดา้นขา้งของสมาคมฯ  ใครไปมาใหส้ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 
  4. ทาํป้ายชื่อสมาคมฯ ตดิดา้นบนของสาํนกังาน  
  5. ใหท้าํตวัอยา่งป้ายใหมแ่ละประเมนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดมาใหท้ีป่ระชุมพจิารณาก่อน  
  6. มอบหมายคณะทาํงานซึง่ประกอบดว้ย คุณการณุ และคุณเอกสทิธิ ์
 

4.3  รบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ  
คุณบณัฑรู คณุานพรตัน์ เหรญัญกิสมาคมไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคม

ประจาํเดอืนเมษายน 2554 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
ที่ประชุมมีมติรบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดือนเมษายน 2554 

อยา่งเป็นเอกฉนัท ์
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  4.4 รบัรองสมาชิกใหม่ 2 ราย  
   คุณการณุ ไกรระว ีสมาชกิสมัพนัธส์มาคมฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมสาํหรบัการรบัรอง
สมาชกิใหม ่2 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. คุณศุภกจิ  ตรปีจัยากร  บจก. มารค์ไฟว ์
2. คุณสฤุทธิ ์ เวชวนิิจ   องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้

มติท่ีประชมุ รบัรองสมาชกิใหมต่ามทีเ่สนอมา 

 
วาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1 สรปุผลการประชมุหารอืกบั Dr.Ivan Eastin เรือ่ง อตุสาหกรรมไม้ใน 
ไทย กบั ผลกระทบเรื่อง วตัถดิุบ ตลาด กฎระเบียบป่าไม้ (Japan, EU and US) และ
โอกาสของไม้อเมริกาในไทย 
  ในการหารอืนัน้ทางฝา่ยผูแ้ทนอุตสาหกรรมไมเ้อกชนของไทยไดช้ีแ้จงวา่  อุตสาหกรรมไม้
ในประเทศไทยนัน้ มรีะเบยีบกฎเกณฑท์ีช่ดัเจน และเขม้งวดเป็นอยา่งยิง่ ซึง่เมื่อจะนํามาประยกุตใ์ชก้บัทาง
กฎหมายระหวา่งประเทศแลว้ ประเทศไทยน่าจะมกีารปรบัตวัไดเ้รว็ เพราะกฎหมายของต่างประเทศมกัจะมี
การเขม้งวดในเรือ่งของแหล่งทีม่าของไม ้ (Chain of Custody) ซึง่ในไทยเรามกีารใชใ้นเรือ่งของใบเบกิทาง
ปา่ไมซ้ึง่กเ็ป็นการบอกถงึแหล่งทีม่าของไมไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี อาจจะมปีญัหาบา้งในเรือ่งของไมย้างพาราทีไ่มไ่ด้
ใชก้ฎหมายตวัน้ี กจ็ะตอ้งใชก้ารยนืยนัในสว่นของทีด่นิทีใ่ชป้ลกูไมน้ัน้ถูกกฎหมายหรอืไมแ่ทน ซึง่ในขณะน้ี
เองทางกรมปา่ไมท้ีเ่ป็นหน่วยงานของรฐักไ็ดม้กีารออกเอกสารมายนืยนัแลว้วา่มีท่ีด่นิประเภทใดบา้งทีถ่อืวา่
เป็นทีด่นิทีส่ามารถรบัรองได ้ซึง่กเ็ทา่กบัวา่มไีมส้ว่นน้อยเทา่นัน้ทีไ่มส่ามารถรบัรองได ้
  ในสว่นของโอกาสของไมอ้เมรกิาในไทยนัน้ ทางสมาคมฯ เองกไ็ดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่ง
ดกีบัทางสถาบนัไมอ้เมรกิา (AHEC) มกีารจดังานสมัมนารว่มกนัในหลายครัง้ และทีส่มาคมเองกย็งัไดม้กีาร
จดัพืน้ทีส่ว่นหน่ึงแสดงชนิดไมข้องอเมรกิา และไมอ้ืน่ ๆ ไวด้ว้ย   
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 
ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 21.00 น. 
 

ประธานทีป่ระชุม          ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 


