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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 
สมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 16/2554 

วนัพฤหสับดีท่ี 22 ธนัวาคม 2554 เวลา 18.45 น. 
ณ  สมาคมธรุกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้) 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ 

1. คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์ บจก. อุตสาหกรรมดสีวสัดิ ์      นายกสมาคมฯ 
2. คุณเอกชยั   ตัง้กจิงามวงศ ์ หจก. ลายวจิติร        อุปนายก 
3. คุณประเสรฐิ เอีย่มดงีามเลศิ บจก. เอีย่มวฒันา       อุปนายก 
4. คุณสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ บจก. ลโีอวดูอมิแพค็       ผูแ้ทนอุปนายก 
5. คุณชยัธนา ชปูระภาวรรณ บจก. สนิอุดมพาณชิย ์(1981)      ผูแ้ทนอุปนายก 
6. คุณการณุ    ไกรระว ี  หจก. ออ้มใหญ่คา้ไม ้       สมาชกิสมัพนัธ ์
7. คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ บจก. ไมล้ายวจิติร       เลขาธกิาร 

 
รายนามสมาชิก ท่ีปรึกษาสมาคมฯ และผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

8. คุณประดษิฐ ์พบสขุ  ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 
9. คุณสมยศ สนิธุมาลย ์  บจก. เคยแูลนดส์เคป       สมาชกิ 
10. คุณธนพล อเนกสทิธสินิ  บจก. ไมล้ายวจิติร                 สมาชกิ   

 
คุณจริวฒัน์  ตัง้กจิงามวงศ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ

บรหิารสมาคมฯ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 18.45 น. 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 World  Teak Conference 
คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจง้ว่าได้รบัเชญิจากกรมป่าไม ้ใหไ้ป

รว่มประชุมสมัมนาในงาน Asia Pacific Wood Forestry workshop ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยไดร้ว่ม
เป็นวทิยากรในงานดงักล่าว ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาเป็นพนัคน และไดม้โีอกาสไดห้ารอืและพดูคุยกบั ประธาน
ของ TeakNET ทีเ่มอืงไทย โดย TeakNET อยู่ภายใต ้โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมากจาก
พระราชดําร ิของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีโดยได้เสนอจดังาน World Teak 
Conference ในปี 2013 โดยทัง้โปรแกรมทัง้หมดจะม ี6 วนั และคาดว่าจะมคีนมาร่วมงานเป็นพนัคน ซึ่ง
โปรแกรมจะแบ่งเป็น 3 วนัแรกเป็นการสมัมนา และทาง TeakNET จะเชญิสมาคมธุรกิจไมร้่วมเป็น
คณะทํางานดว้ย ตอนน้ียงัพอมเีวลาทางสมาคมฯ คงตอ้งช่วยทาง TeakNET บรหิารจดัการกจิกรรมต่างๆ 
ต่อไป 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
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1.2 รายงานกิจกรรมประจาํเดือนธนัวาคม 2554 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม/การประชมุ ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1-2 ธนัวาคม 2554 
 

ไดร้บัเชญิรว่มงานออกบทู 
“มหกรรมฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกิจท่ีประสบอทุกภยั” 

ณ กรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณชิย ์

คุณจริวฒัน์, คณุเอกชยั, 
คุณการุณ, คณุสมยศ, 
คุณเอกสทิธิ,์ คุณธนพล 

6 ธนัวาคม 2554 
 

รว่มเป็นเจา้ภาพงานสวดอภธิรรมศพ 
“คณุแสน ล้ิมสขุ” 

ทีป่รกึษากติตมิศกัดิส์มาคมฯ 
ณ ศาลา 4 วดัสวุรรณ 

 

คุณเกยีรต,ิ คุณเกษม, 
คุณสมเกยีรต,ิ คุณจริวฒัน์, 

คุณววิฒัน์, คณุกติต,ิ      
คุณการุณ, คณุเอกสทิธิ,์ 
คุณจัว๊, คุณกมลทพิย ์

10 ธนัวาคม 2554 
 

รว่มงานประกอบพธิคีาํนบัศพ  
“คณุแสน ล้ิมสขุ” ทีป่รกึษากติตมิศกัดิส์มาคมฯ 

ณ ศาลา 4 วดัสวุรรณ 

คุณสมเกยีรต,ิ คุณจริวฒัน์, 
คุณววิฒัน์, คุณกติต,ิ 

คุณเอกสทิธิ,์ คุณกมลทพิย ์

22 ธนัวาคม 2554 
 

รว่มประชุมเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ กบัสมาพนัธ์
หอการคา้ไทย-จนี และสมาคมธุรกจิต่าง ๆ 
ครัง้ที ่169 ณ อาคารไทยซซี ีสาทรใต ้

คุณกติต,ิ คุณเอกชยั 
คุณกมลทพิย ์

 

มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมยัท่ี 22 ครัง้ท่ี 15 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ  เลขาธกิารสมาคมฯ ขอใหท้ีป่ระชุมอา่นรายงานการประชุม สมยั
ที ่22 ครัง้ที ่15 

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สมยัที ่22 ครัง้ที ่
15 เป็นเอกฉนัท ์
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การปรบัเปล่ียน และเพ่ิมเติมป้ายช่ือสมาคมฯ  
       คุณธนพล อเนกสทิธสินิ ฝ่ายเลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการ

ทาํป้ายสมาคมฯ โดยจะจดัทาํ 2 จุด คอืดา้นนอกอาคารและในอาคาร มาเสนออกีครัง้ 
มติท่ีประชมุ อนุมตังิบประมาณไม่เกนิ 50,000 บาท สาํหรบัทัง้ 2 ป้าย และหาวสัดุอุปกรณ์ใหเ้หมาะกบั
กบัป้ายภายในและภายนอก 

 

3.2 การปรบัปรงุห้องน้ําสมาคมฯ 
คุณการณุ ไกรระว ีผูจ้ดัการสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่จากทีป่ระชมุมมีตปิรบัปรงุหอ้งน้ํา 

สมาคมฯ และตนเองไดร้บัมอบหมายใหด้แูลรบัผดิชอบนัน้ ทัง้น้ีคาดวา่หอ้งน้ําจะแลว้เสรจ็ประมาณมนีาคม 
2555  
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ  
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3.3 การปรบัปรงุบนัไดทางขึน้ของสมาคมฯ 
คุณจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ ์ นายกสมาคมฯ ไดเ้หน็วา่บนัใดทางขึน้ของสมาคมฯ 

คอ่นขา้งอนัตรายสาํหรบัผูส้งูอาย ุ โดยเฉพาะเวลาฝนตกทาํใหล้ื่นอาจจะเป็นอนัตราย จงึไดข้อหารอืกบัคณะ
กรรมการบรหิารวา่เหน็ควรแกป้ญัหาอยา่งไร 

ทีป่ระชุมรว่มอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
มติท่ีประชมุ เบือ้งตน้ทีป่ระชุมมอบหมายใหฝ้า่ยเลขาลองเชค็ราคาแผน่กนัลื่น มาเสนอทีป่ระชุมในการ
ประชุมครัง้ต่อไป 

 

3.4 การจดทะเบียนระบบภาษีมลูค่าเพ่ิมของสมาคม ฯ  
 คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้วา่สบืเน่ืองจากการประชุมครัง้ที่

แล้วที่ไดห้ารอืที่ประชุมเกี่ยวกบัการดําเนินการจดทะเบยีนระบบภาษีมูลค่าเพิม่ของสมาคมฯ และนําเรื่อง
หารอืกบัผู้ทําบญัชขีองสมาคมฯ โดยในเบื้องต้นผู้ทําบญัชีแจ้งว่าในนามของสมาคมฯ ไม่จําเป็นต้องจด
ทะเบยีนระบบภาษมีลูคา่เพิม่เน่ืองจากสมาคมฯ เป็นองคก์รทีไ่มไ่ดห้วงัผลกาํไร และรายไดย้งัไมถ่งึ 1.8 ลา้น
บาท/ปี 
มติท่ีประชมุ ยงัจะไมด่าํเนินการจดทะเบยีนระบบภาษมีลูคา่เพิม่ของสมาคมฯ  
 

3.5 ไดเรค็ทอร่ีสมาคมธรุกิจไม้ปี 2555-2556 
   คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ตามทีส่มาคมฯ มี
กาํหนดจดัทาํ Directory ปี 2555-2556 นัน้ จะขอมตทิีป่ระชุมสาํหรบัอตัราคา่โฆษณาโดยจะคงอตัราเดมิ
เหมอืนปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่คอื 1 หน้า ราคา 10,000 บาท และ 2 หน้า ราคา 15,000 บาท  
มติท่ีประชมุ อนุมตัริาคาเดมิ และรบกวนใหก้รรมการบรหิารทีม่ขีอ้มลูต่างๆ ทีน่่าจะเป็นประโยชน์สง่มา
ลงในไดเรค็ทอรีด่งักล่าวดว้ย 
 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
รบัรองรายรบั-รายจ่าย ของสมาคมธรุกิจไม้ 
คุณสมคดิ วโิมกขเ์จรญิสขุ ผูช้ว่ยเหรญัญกิสมาคมฯ ไดแ้จง้รายรบั – รายจา่ยของสมาคม

ประจาํเดอืนพฤศจกิายน 2554 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายรบั-รายจา่ยของสมาคมฯ ประจาํเดอืนพฤศจกิายน 2554 อยา่งเป็น 

เอกฉนัท ์
 

วาระท่ี 5  เร่ืองเพ่ือทราบ 
5.1  งานมหกรรมฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกิจท่ีประสบอทุกภยั 
  คุณเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมวา่ระหวา่งวนัที ่1-2 

ธนัวาคม 2554 สมาคมฯ ไดร้บัเชญิไปออกบทู ในมหกรรมฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกจิทีป่ระสบอุทกภยักรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ โดยทางสมาคมฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารเกีย่วกบัการดแูลเกีย่วกบัเฟอรนิ์เจอรไ์ม ้
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และพืน้ไมใ้นบา้นหลงัน้ําทว่มไปแจก ไดเรค็ทอรีข่องสมาคมฯ รวมทัง้โบรชวัรข์องสมาชกิ และยงัมกีรรมการ
สลบัสบัเปลีย่นเขา้ไปใหค้าํปรกึษาแนะนําเกีย่วกบัเรือ่งไม ้ใหก้บัผูท้ีส่นใจในงานอกีดว้ย 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

5.2  การส่งผูแ้ทนของสมาคมเข้ารว่มงานเล้ียงต้อนรบั   “นาย สี จ้ิน ผิง”   
รองประธานาธิบดี  สาธารณรฐัประชาชนจีน 

 คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ แจง้ว่าในวนัที ่ 23 ธนัวาคม 2554 
ทางสภาหอการคา้ไทยจนีไดม้หีนงัสอืเชญิผูแ้ทนของสมาคม ฯ เขา้รว่มงานเลีย้งตอ้นรบั นายส ี จิน้ผงิ รอง
ประธานาธบิด ีสาธารณรฐัประชาชนจนี ณ อาคารไทยซซี ีหอการคา้ไทยจนี โดยทางสมาคมฯ สง่ผูแ้ทนเขา้
รว่มดงัน้ีคอื คุณกติต ิขอถาวรวงศ ์คุณววิฒัน์ สวุวิฒัน์ชยั คุณเอกชยั ตัง้กจิงามวงศ ์ 
ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

วาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน 
  กาํหนดการประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ต่อไปของสมาคมฯ 
  คุณเอกสทิธิ ์ อเนกสทิธสินิ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดข้อหารอืคณะกรรมการในการกาํหนดวนั
ประชุมครัง้ต่อไปของสมาคมธุรกจิไม ้
ท่ีประชมุ มมีตกิาํหนดการประชุมครัง้ต่อไปในวนัที ่ 19 มกราคม 2555 โดยในครัง้หน้าน้ีจะเป็นการ
ประชุมคณะกรรมการนอกสถานที ่และรว่มรบัประทานอาหารเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม ่โดยสถานทีเ่ป็นทีไ่หน
จะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
 
 
ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชกิสมาคมและแขกผูม้เีกยีรต ิ ปิดประชุมเวลา 20.30 น. 
 
 

ประธานทีป่ระชุม          ตรวจบนัทกึการประชุม 
 
 

  (นายจริวฒัน์ ตัง้กจิงามวงศ)์                          (นายเอกสทิธิ ์อเนกสทิธสินิ) 
นายกสมาคม                    เลขาธกิารสมาคม 
 
 


