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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 14/2554 

วนัจนัทรท่ี์ 10 ตลุาคม 2554 เวลา 11.30 น. 
ณ  สมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ 

1. คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์ บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์      นายกสมาคมฯ 
2. คุณกติต ิขอถาวรวงศ ์  บจก. ไมบ้วัทอง (1997)       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. คุณดุสติ ผอ่งเมฆนิทร ์  บจก. คุงโหมว        ผูแ้ทน ผช.สมาชกิสมัพนัธ ์ 
9. คุณสพุจน์  สนชยัวานิช  บจก. ประกอบอนิเตอรล์มัเบอร ์      ผูแ้ทน ผช.เลขาธกิาร 

 

คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 รายงานกิจกรรมประจาํเดือน 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

22 ก.ย. 2554 
 

จดังานสมัมนาเรือ่ง ธุรกจิ/อุตสาหกรรมไม ้จะเตรยีมพรอ้ม
ปรบัตวัอยา่งไรจากการรวมตวัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ปี 2015  โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  
ณ หอ้งประชุม สมาคมธุรกจิไม ้

คณะกรรมการ 
และสมาชกิสมาคมฯ 

 

25 ก.ย. 2554 เขา้รว่มงานเดนิรณรงค ์ “รวมพลงัต่อตา้นคอรปัชัน่” 
ณ สวนลุมพนีิ 

คุณจริวฒัน์, คณุการุณ 
คุณเอกสทิธิ ์

26 ก.ย. 2554 
 

เป็นผูแ้ทนสมาคม รว่มประชาพจิารณ์ 
รา่ง “แผนแมบ่ทคณะวนศาสตร ์พ.ศ.2555-2559” 

ณ หอ้งประชุมสงา่สรรพศรมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

คุณการุณ,  
คุณเอกสทิธิ ์

27 ก.ย. 2554 
 

เขา้รว่มอบรมหวัขอ้ “การสรา้งตารางการอบไม”้ 
โดย นายวรกจิ สนุทรบรุะ  

สาํนกัวจิยัและพฒันาการปา่ไม ้กรมปา่ไม ้

คุณชยัธนา,คุณสพุจน์ 
คุณเอกสทิธิ,์ คุณวสนัต ์
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วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

4 และ 5 
ต.ค. 2554 

รว่มกบั VDMA และ TFA จดังานสมัมนา  
“How to benefit from woodworking technology  

made in Germany” 
ณ Grand Hall 2 โรงแรมรามาการเ์ดน้ท ์

คุณจริวฒัน์,คุณคมวทิย ์
คุณเอกชยั, คณุชยัธนา 
คุณการุณ, คณุอกสทิธิ ์
คุณสพุจน์, คุณวสนัต ์
และสมาชกิสมาคมฯ 

5 ต.ค. 2554 
 

ตดิต่อเรือ่งจดัเลีย้งงานประชุม ทีถ่นนวสิทุธิก์ษตัรยิ ์
และจดัซือ้อุปกรณ์ไมโครโฟนสาํหรบัวทิยากร 

ทีถ่นนจกัรเพช็ร 

คุณการุณ, คุณเอกสทิธิ ์
 

มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 

 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 13 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยั
ที ่22 ครัง้ที ่13 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่22 ครัง้ที ่
13 เป็นเอกฉนัท ์

 
วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การปรบัเปล่ียน และเพ่ิมเติมป้ายช่ือสมาคมฯ  
       คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้สมาคมฯ ว่าจากการประชุม

ครัง้ทีผ่่านมาทีส่มาคมมมีตจิะจดัทําป้ายสมาคมดา้นนอกและดา้นในใหม่เน่ืองจากเราไดเ้ปลีย่นชื่อสมาคมฯ 
และที่ประชุมได้ใหค้ณะทํางานไปเชค็เรื่องราคาภาษีป้าย ตอนน้ีคณะทํางานได้เชค็แล้วไม่มคี่าใช้จ่ายแต่
อย่างไรเพราะเราเป็นสมาคมฯ โดยเราจะทํา 2 จุด คอืดา้นนอกอาคารและในอาคาร ในวนัน้ีมขีอ้เสนอป้าย
สาํหรบัภายใน คอื ปริน๊สติก๊เกอรแ์ละแปะบนไมอ้ดั ทําใหเ้บาและประหยดัค่าใชจ้่าย โดยมตีวัอย่างมาใหท้ี่
ประชุมพจิารณา สาํหรบัป้ายภายนอกเราควรทาํเป็นแบบถาวร และไดนํ้าแบบมาใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ในวนัน้ีดว้ย 

ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
ท่ีประชมุ ดา้นหน้าสมาคมฯ มขีนาด 2.4 เมตรx 0.80 เมตร มทีัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ
ภาษาจนี และใสค่าํวา่ สมาคมพอ่คา้ไม ้ในป้ายดว้ย  
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สาํหรบัป้ายภายใน ตดิตัง้ดา้นบนสาํนกังานสมาคมฯ ป้ายมขีนาดและรปูแบบดงัน้ี 

    

3.2  การจดัสมัมนาเรื่อง ธุรกิจ/อตุสาหกรรมไม้ จะเตรียมพร้อมปรบัตวั
อย่างไรจากการรวมตวัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 โดย รศ.ดร.สมชาย ภค
ภาสน์วิวฒัน์  

 คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่จากการจดั
กจิกรรมในครัง้น้ีเพือ่เป็นการต่อยอด AEC เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุรวมถงึกจิกรรมเพิม่เตมิเพือ่ใหก้บั
สมาชกิ ขณะน้ีไดเ้ขยีนโครงการเพือ่ของบประมาณการสนบัสนุนจากรฐับาลจาํนวน 2 โครงการ คอื 

 

1. สมาคมธุรกจิไม ้รว่มกบั ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิในเรือ่งของการเตรยีมตวัเพือ่พรอ้มรบักบั AEC หรอื โครงการ 
AEC Ready ในปี 2554-2557 โดยไดก้าํหนดกจิกรรมครา่วๆ ไวเ้ชน่ 

• การอบรมสมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั AEC จาํนวนประมาณ 10-12 ครัง้ 

• สมัมนาเชื่อมเพือ่เชื่อมโยง AEC ในภาคต่างๆ  

• กจิกรรมผูซ้ือ้พบผูข้าย 

• เป็นเจา้ภาพจดัประชุมนานาชาต ิAFPIC ASEAN Forestry Product Industry 
Conference เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไมใ้นประเทศ 

• การศกึษาดงูาน ณ ต่างประเทศ 

• สรา้งฐาน SME เครอืขา่ยออนไลน์สาํหรบัการสือ่สาร 

• ทาํหนงัสอืใหค้วามรูเ้กีย่วกบั AEC 
 

2. สมาคมธุรกจิไม ้รว่มกบั กลุม่งานสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลย ีสาํนกัสง่เสรมิและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีสาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดัโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศ เรือ่ง การพฒันาอุตสาหกรรมไม ้ผา่น 
Transferred Technology โดยมกีารอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งไม ้เชน่  

a. ดา้นกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และขอ้บงัคบัดา้นเคมไีม ้ 2 วนั  
b. ดา้น technology ทางเลอืกในการปรบัคณุสมบตัขิองไมผ้า่นทางเคม ี2 วนั 
c. ดา้น heat technology  ในการปรบัคุณสมบตัไิม ้2 วนั 
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  และนําสมาชกิศกึษาดงูานต่างประเทศ โดยจะเป็นทัง้กลุ่มของอุตสาหกรรมและธุรกจิไม้
อยา่งไรหากโครงการไดร้บัการอนุมตัแิลว้จะนํามาแจง้คณะกรรมการและสมาชกิทราบอยา่งเป็นทางการอกี
ครัง้ 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

3.3  การจดัตัง้ชมรมเครอืข่ายไม้ไผไ่ทย ภายใต้การจดัการของสมาคม
ธรุกิจไม้  

  คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้วา่จากทีผ่า่นสมาคมฯ ไดจ้ดั
กจิกรรมใหก้บัสมาชกิและเกษตรกรทีเ่กีย่วขอ้งกบัไมไ้ผห่ลายครัง้ ตอนน้ีเราขอเป็นแกนนําในการก่อตัง้
ชมรมเครอืขา่ยไมไ้ผไ่ทย หรอื Thai Bamboo Network ใครตอ้งการเป็นสมาชกิชมรมกส็ามารถสมคัรได ้
โดยเป็นลกัษณะของสมาชกิวสิามญั โดยมปีระธานชมรม คอืนายกสมาคมธุรกจิไม ้และบรหิารชมรมโดย
คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ และคณะทาํงาน โดยจะคดัเลอืกจากสมาชกิทีส่มคัรเขา้มา 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 

 

3.4 การเป็นเจ้าภาพงานประชมุสมาพนัธพ์ฒันาอตุสาหกรรมไม้ประเทศ
ไทย ครัง้ท่ี 5/2554 ณ สมาคมธรุกิจไม้    

  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่ขอแจง้กาํหนดการของวนัน้ี
ซึง่เป็นวนัที ่10 ตุลาคม 2554 ใหก้รรมการบรหิารฟงัดงัน้ี โดยเวลา 14.00 น. หลงัจากทีม่กีารประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารแลว้ เราจะมกีารฟงัสมัมนาเรือ่ง ธุรกจิ/อุตสาหกรรมไม ้จะเตรยีมพรอ้มปรบัตวัอยา่งไร
จากการรวมตวัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2015 โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ครัง้ที ่2 โดยครัง้
น้ีจะเน้นในเรือ่งของแผนยทุธศาสตรข์องธุรกจิไม ้หลงัจากนัน้มกีารพกัรบัประทานอาหารวา่งประมาณครึง่
ชัว่โมง จากนัน้จะเป็นการประชุมสมาพนัธพ์ฒันาอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทย โดยในการประชุมครัง้น้ีทาง
สมาคมธุรกจิของเราเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม และขอเรยีนเชญิรว่มกนัรบัประทานอาหารคํ่าในเวลา
ประมาณ 19.00 น.ต่อไป 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
  

 3.5  การเป็นเจ้าภาพงานประชมุสงัสรรคส์มาพนัธห์อการค้าไทย-จีน  
   คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่สมาคมธุรกจิไมม้ี
กาํหนดเป็นเจา้ภาพประชุมสงัสรรคส์มาพนัธห์อการคา้ไทย-จนี ในวนัที ่18 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00 น. ซึง่
เลื่อนมาเป็นครัง้ที ่ 2 ณ อาคารไทยซซี ี ถนนสาทร โดยการเป็นเจา้ภาพนัน้จะมวีาระใหท้างนายกสมาคมฯ 
ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชุม โดยในวนัดงักล่าวมเีรือ่งสาํคญัจะแจง้จาํนวน 2 เรือ่งหลกัคอื  

1. การยตุบิทบาทสมาคมพอ่คา้สง่ไมอ้อกและสัง่เขา้ และไดเ้ขา้รว่มกบัสมาคมพอ่คา้ไม ้ 
2. การปรบัชื่อของสมาคมพอ่คา้ไมเ้ป็นสมาคมธุรกจิไม ้ 

ซึง่ขอเชญิคณะกรรมการทีส่ะดวกรว่มงานในวนัดงักล่าวดว้ย 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
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 3.6 การปรบัปรงุห้องน้ําสมาคม ฯ  
   คุณการณุ  ไกรระว ีผูจ้ดัการสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ตอนน้ีไดม้าวดัพืน้ทีแ่ลว้ 
และจะนําไปออกแบบและหาสขุภณัฑท์ีเ่หมาะสมเพือ่การปรบัปรงุอยา่งไร อยา่งไรขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
งบประมาณในการจดัทาํ 
ท่ีประชมุ รบัทราบ สาํหรบังบประมาณรอผูร้บัเหมาตรีาคาและนํามาเสนอทีป่ระชุมต่อไป 
 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  4.1 แผนยทุธศาสตรข์องสมาคมธรุกิจไม้  
   คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่จากการไดร้ว่มทาํ
ยทุธศาสตรข์องสมาคมธุรกจิไม ้ กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ ขอแจง้รายละเอยีดของรา่งยุทธศาสตรข์อง
สมาคมฯ ไหท้ีป่ระชุมทราบดงัน้ี 
 

วิสยัทศัน์ของธรุกิจ (Vision) 
เป็นศนูยก์ลางของการพฒันาธุรกจิไมแ้ละสรา้งคลสัเตอรเ์ชื่อมโยงธุรกจิไมใ้นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (AEC) อยา่งยัง่ยนื 
พนัธกิจ (Mission) 

1. สง่เสรมิและพฒันา ใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจ ถงึคุณคา่ของการใชไ้ม ้ธุรกจิไม ้มาตรฐาน 
กฎระเบยีบ และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

2. สรา้งคลสัเตอรธุ์รกจิไมใ้หเ้กดิเครอืขา่ยทางธุรกจิ แลกเปลีย่นขอ้มลูทัง้ภาคราชการ และเอกชน 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

3. สรา้งความตระหนกัรูใ้หผู้บ้รโิภคและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิไม ้รูว้า่ไมเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่กีบัธุรกจิไม ้

ยทุธศาสตรธ์รุกิจของสมาคมธรุกิจไม้ 
1. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่เตรยีมความพรอ้มผูป้ระกอบการธุรกจิไมสู้ป่ระชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 
2. สรา้งคลสัเตอรธุ์รกจิไม ้
3. ยกระดบัธุรกจิไมสู้ก่ารเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
4. พฒันาสมาคมธุรกจิไมใ้หเ้ป็นศนูยก์ลางในการผลกัดนัการเตบิโตของธุรกจิไมท้ัง้ในระดบัประเทศ 

และระดบัภมูภิาค 
แผนยทุธศาสตรธ์รุกิจของสมาคมธรุกิจไม้ 

• ยทุธศาสตรท่ี์ 1: เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการ
ธรุกิจไม้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มาตรการที ่1: พฒันาฐานขอ้มลูธุรกจิไม ้
มาตรการที ่2: เพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกจิไม ้
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มาตรการที ่3: พฒันาเทคโนโลย ี
มาตรการที ่4: สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัสถาบนัการเงนิ 
มาตรการที ่5: เปิดตลาดต่างประเทศเชงิรกุ 

• ยทุธศาสตรท่ี์ 2: สร้างคลสัเตอรธ์รุกิจไม้ 
มาตรการที ่1: สง่เสรมิและพฒันาคลสัเตอรธุ์รกจิไม ้

• ยทุธศาสตรท่ี์ 3: ยกระดบัธรุกิจไม้สู่การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
มาตรการที ่1: สรา้งความตระหนกัรูต่้อผูป้ระกอบการสูก่ารเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
มาตรการที ่2: สรา้งความตระหนกัต่อผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ยทุธศาสตรท่ี์ 4: พฒันาสมาคมธรุกิจไม้ให้เป็นศนูยก์ลางในการผลกัดนัการเติบโตของ
ธรุกิจไม้ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัภมิูภาค 
มาตรการที ่1: บรหิารจดัการกลุ่มสมาชกิ 
มาตรการที ่2: ปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาตรการที ่3: การจดัการองคค์วามรูใ้นสมาคม 
มาตรการที ่4: เพิม่และพฒันาบุคลากรภายในสมาคม 
มาตรการที ่5: สรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกในการสง่เสรมิธุรกจิไม ้
 

คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์ นายกสมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่การมยีทุธศาสตรส์ว่นด ี กค็อื 
เปรยีบเสมอืนมแีผนทีใ่นการนําทางของสมาคมฯ อกีอยา่งหน่ึงคอื หากเราจะของบประมาณในการสนบัสนุน
เพือ่ทาํกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะสง่เสรมิธุรกจิไหก้บัสมาชกิจะมคีวามคล่องตวัและงา่ยขึน้ เพราะผูท้ีใ่หง้บ
สนบัสนุนจะเขา้ใจถงึความจาํเป็นในการนําไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆ เพือ่ประกอบกบัแผนยทุธศาสตรเ์พือ่
สง่เสรมิใหก้บักลุ่มธุรกจิ และอุตสาหกรรมไมม้คีวามกา้วหน้าต่อไป 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

4.2  การจดทะเบียนระบบภาษีมลูค่าเพ่ิมสมาคมธรุกิจไม้  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่สบืเน่ืองจากการประชุมครัง้ที่

แลว้ทีไ่ดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ขณะน้ีสมาคมฯ ไดร้บัการอนุมตัใิหข้ึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา ซึง่หมายถงึต่อจาก
น้ีสมาคมฯ สามารถรบังานจากทางราชการได้นัน้ มปีระเด็นที่ตามมาคือ หากรบังานมาแล้ว ระบบของ
การเงนิจาํเป็นตอ้งจดทะเบยีนระบบภาษมีลูค่าเพิม่ โดยขณะน้ีสมาคมฯ มเีลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอียูแ่ลว้ใน
เบือ้งตน้ 
มติท่ีประชมุ มอบหมายฝา่ยเลขาดาํเนินการและแจง้ความคบืหน้าใหค้ณะกรรมการบรหิารรบัทราบต่อไป 

 

4.3 รบัรองรายรบั-รายจ่าย ของสมาคมธรุกิจไม้ 
คุณสมคดิ วโิมกข์เจรญิสุข ผู้ช่วยเหรญัญิกสมาคมได้แจ้งรายรบั – รายจ่ายของ

สมาคมประจาํเดอืนกนัยายน 2554 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
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ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดอืนกนัยายนอย่างเป็น
เอกฉนัท ์

 

4.4 ปรบัปรงุบนัไดทางขึน้สมาคมธรุกิจไม้ 
 คุณจริวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าได้รบัการแจ้งจาก

หลายๆ ท่านว่าบนัใดของสมาคมฯ ค่อนขา้งน่าจะเป็นอนัตรายกบัผูสู้งอายุในการเดนิขึน้ลงเพราะค่อนขา้ง
ลื่น  
มติท่ีประชมุ มอบหมายฝา่ยเลขาฯ พจิารณาเสนอการปรบัปรงุแจง้ทีป่ระชุมในการประชุมครัง้ต่อไป 

 

วาระท่ี 5  เร่ืองเพ่ือทราบ 
5.1  การรว่มกบั VDMA, กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, TFA จดังานสมัมนา 

“How to benefit from woodworking technology made in Germany” วนัท่ี 4-5 ตลุาคม 
2554 

 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่ จากความรว่มมอืจดัสมัมนา
ภายใตห้วัขอ้ “How to benefit from woodworking technology made in Germany”  ระหวา่งสมาคม
ธุรกจิไม ้ กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย และ VDMA ซึง่เป็นสมาคม
เครือ่งจกัรของยโุรป เมือ่วนัที ่ 4-5 ตุลาคมทีผ่า่นมาวา่มลีกัษณะการจดัคอ่นขา้งมคีวามเป็นมอือาชพี โดย
ดา้นหน้าหอ้งจดัลกัษณะหอ้งสมัมนา ในสว่นของทา้ยหอ้งจะจดัเป็นโต๊ะกลมและแต่ละบรษิทัมเีอกสารของ
ตนเองวางประชาสมัพนัธ ์ ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสามารถถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูข้ายไดเ้ลย การสมัมนาวนัแรก
จะเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยขีองเครือ่งจกัรสาํหรบัไมอ้ดัไมบ้าง, Particle โดยมบีรษิทัชัน้นําเชน่ IMA, Homag 
เป็นตน้ มผีูส้นใจเขา้ฟงัจาํนวนพอสมควร และวนัที ่2 เป็นการ present เทคโนโลยขีองเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานไมจ้รงิ บรษิทัทีม่า present เป็นบรษิทัชัน้นําเชน่เดยีวกบัวนัแรก แต่คนสนใจเขา้รว่มฟงัสมัมนาน้อย
กวา่วนัแรก ทาง VDMA ไดแ้จง้วา่การมาจดัสมัมนาครัง้น้ีวตัถุประสงคห์ลกัคอืการมาเผยแพรเ่ทคโนโลย ี
มากกวา่เน้นการขายเครือ่งจกัร  โดยใหค้ดิวา่การใชเ้ครือ่งจกัรแพงอาจจะไมท่าํใหต้น้ทุนสงูเสมอไป แต่
เครือ่งจกัรราคาถูกกผ็ลติของเสยีออกมาเรือ่ยๆ แต่ถา้ใชเ้ครือ่งจกัรดเีรากส็ามารถควบคุมตน้ทุนได ้เป็นตน้ 
ท่ีประชมุ รบัทราบ และใหค้ณะเลขาสรปุประเดน็หรอืรายละเอยีดอื่นๆ ทีน่่าสนใจใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ
อกีครัง้ในการประชุมครัง้ต่อไป 
 

5.2 การติดตัง้ระบบ Internet และ WIFI ของสมาคมธรุกิจไม้ 
   คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ขณะน้ีทาง
สมาคมฯ ไดต้ดิต่อดาํเนินการเรือ่งตดิต่อเรือ่งระบบ Internet และ WIFI ความเรว็ 6 Mbps./512 Kbps.กบั
ทางบรษิทั ทรปเปิลท ีอนิเทอรเ์นต จาํกดั หรอื 3BB แลว้ โดยมคีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัคา่อุปกรณ์ 650.- บาท และ
คา่บรกิาร 631.30 บาท/เดอืน โดยไดร้บัการยกเวน้คา่ใชจ้า่ยในเรือ่งของคา่ตดิตัง้ สาํหรบัการใชง้านขัน้ตํ่า
เป็นเวลา 1 ปี โดยจะมาดาํเนินการตดิตัง้แลว้เสรจ็ภายในเดอืนตุลาคม 2554 น้ี 
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ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

5.3 กาํหนดการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
   ในเบือ้งตน้สาํหรบัการประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป เป็นครัง้ที ่15/2554 กาํหนด
เป็นวนัพฤหสับดทีี ่ 24 พฤศจกิายน 2554 ณ สมาคมธุรกจิไม ้ ถา้มกีารเปลีย่นแปลงประการใด จะแจง้ให้
ทราบลว่งหน้า 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
 
ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุม          ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 


