1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)
สมัยที่ 22 ครัง้ ที่ 16/2554
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 18.45 น.
ณ สมาคมธุรกิ จไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)
รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
1. คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์
บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ ์
2. คุณเอกชัย ตัง้ กิจงามวงศ์
หจก. ลายวิจติ ร
3. คุณประเสริฐ เอีย่ มดีงามเลิศ บจก. เอีย่ มวัฒนา
4. คุณสมคิด วิโมกข์เจริญสุข
บจก. ลีโอวูดอิมแพ็ค
5. คุณชัยธนา ชูประภาวรรณ
บจก. สินอุดมพาณิชย์ (1981)
6. คุณการุณ ไกรระวี
หจก. อ้อมใหญ่คา้ ไม้
7. คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ
บจก. ไม้ลายวิจติ ร

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
อุปนายก
ผูแ้ ทนอุปนายก
ผูแ้ ทนอุปนายก
สมาชิกสัมพันธ์
เลขาธิการ

รายนามสมาชิ ก ที่ปรึกษาสมาคมฯ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
8. คุณประดิษฐ์ พบสุข
ทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย
9. คุณสมยศ สินธุมาลย์
บจก. เคยูแลนด์สเคป
10. คุณธนพล อเนกสิทธิสนิ
บจก. ไม้ลายวิจติ ร

สมาชิก
สมาชิก

คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ทีส่ ละเวลาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ กล่าวเปิ ดประชุมเวลา 18.45 น.

วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 World Teak Conference

คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งว่าได้รบั เชิญจากกรมป่าไม้ ให้ไป
ร่วมประชุมสัมมนาในงาน Asia Pacific Wood Forestry workshop ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รว่ ม
เป็ นวิทยากรในงานดังกล่าว ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาเป็ นพันคน และได้มโี อกาสได้หารือและพูดคุยกับ ประธาน
ของ TeakNET ทีเ่ มืองไทย โดย TeakNET อยู่ภายใต้ โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้เสนอจัดงาน World Teak
Conference ในปี 2013 โดยทัง้ โปรแกรมทัง้ หมดจะมี 6 วัน และคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานเป็ นพันคน ซึ่ง
โปรแกรมจะแบ่งเป็ น 3 วันแรกเป็ นการสัมมนา และทาง TeakNET จะเชิญสมาคมธุรกิจไม้ร่วมเป็ น
คณะทํางานด้วย ตอนนี้ยงั พอมีเวลาทางสมาคมฯ คงต้องช่วยทาง TeakNET บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ
ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
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1.2
วัน/เดือน/ปี
1-2 ธันวาคม 2554

6 ธันวาคม 2554

10 ธันวาคม 2554

22 ธันวาคม 2554

รายงานกิจกรรมประจําเดือนธันวาคม 2554
กิ จกรรม/การประชุม
ได้รบั เชิญร่วมงานออกบูท
“มหกรรมฟื้ นฟูผปู้ ระกอบธุรกิ จที่ประสบอุทกภัย”
ณ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
ร่วมเป็ นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ
“คุณแสน ลิ้มสุข”
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ
ณ ศาลา 4 วัดสุวรรณ
ร่วมงานประกอบพิธคี าํ นับศพ
“คุณแสน ลิ้มสุข” ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ
ณ ศาลา 4 วัดสุวรรณ
ร่วมประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น กับสมาพันธ์
หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ
ครัง้ ที่ 169 ณ อาคารไทยซีซี สาทรใต้

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณจิรวัฒน์, คุณเอกชัย,
คุณการุณ, คุณสมยศ,
คุณเอกสิทธิ์, คุณธนพล
คุณเกียรติ, คุณเกษม,
คุณสมเกียรติ, คุณจิรวัฒน์,
คุณวิวฒ
ั น์, คุณกิตติ,
คุณการุณ, คุณเอกสิทธิ์,
คุณจัว,๊ คุณกมลทิพย์
คุณสมเกียรติ, คุณจิรวัฒน์,
คุณวิวฒ
ั น์, คุณกิตติ,
คุณเอกสิทธิ ์, คุณกมลทิพย์
คุณกิตติ, คุณเอกชัย
คุณกมลทิพย์

มติ ที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 22 ครัง้ ที่ 15
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ขอให้ทป่ี ระชุมอ่านรายงานการประชุม สมัย

ที่ 22 ครัง้ ที่ 15
ทีป่ ระชุมจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 22 ครัง้ ที่
15 เป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่ อง
3.1

การปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมป้ ายชื่อสมาคมฯ

คุณธนพล อเนกสิทธิสนิ ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ทําป้ายสมาคมฯ โดยจะจัดทํา 2 จุด คือด้านนอกอาคารและในอาคาร มาเสนออีกครัง้
มติ ที่ประชุม อนุ มตั งิ บประมาณไม่เกิน 50,000 บาท สําหรับทัง้ 2 ป้าย และหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับ
กับป้ายภายในและภายนอก

3.2

การปรับปรุงห้องนํ้าสมาคมฯ

คุณการุณ ไกรระวี ผูจ้ ดั การสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าจากทีป่ ระชุมมีมติปรับปรุงห้องนํ้า
สมาคมฯ และตนเองได้รบั มอบหมายให้ดแู ลรับผิดชอบนัน้ ทัง้ นี้คาดว่าห้องนํ้าจะแล้วเสร็จประมาณมีนาคม
2555
มติ ที่ประชุม รับทราบ
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3.3

การปรับปรุงบันไดทางขึน้ ของสมาคมฯ

คุณจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้เห็นว่าบันใดทางขึน้ ของสมาคมฯ
ค่อนข้างอันตรายสําหรับผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะเวลาฝนตกทําให้ล่นื อาจจะเป็ นอันตราย จึงได้ขอหารือกับคณะ
กรรมการบริหารว่าเห็นควรแก้ปญั หาอย่างไร
ทีป่ ระชุมร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวาง
มติ ที่ประชุม เบือ้ งต้นทีป่ ระชุมมอบหมายให้ฝา่ ยเลขาลองเช็คราคาแผ่นกันลื่น มาเสนอทีป่ ระชุมในการ
ประชุมครัง้ ต่อไป

3.4

การจดทะเบียนระบบภาษี มลู ค่าเพิ่มของสมาคม ฯ

คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งว่าสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่
แล้วที่ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนระบบภาษีมูลค่าเพิม่ ของสมาคมฯ และนํ าเรื่อง
หารือกับผู้ทําบัญชีของสมาคมฯ โดยในเบื้องต้นผู้ทําบัญชีแจ้งว่าในนามของสมาคมฯ ไม่จําเป็ นต้องจด
ทะเบียนระบบภาษีมลู ค่าเพิม่ เนื่องจากสมาคมฯ เป็ นองค์กรทีไ่ ม่ได้หวังผลกําไร และรายได้ยงั ไม่ถงึ 1.8 ล้าน
บาท/ปี
มติ ที่ประชุม ยังจะไม่ดาํ เนินการจดทะเบียนระบบภาษีมลู ค่าเพิม่ ของสมาคมฯ

3.5

ไดเร็คทอรี่สมาคมธุรกิจไม้ปี 2555-2556

คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าตามทีส่ มาคมฯ มี
กําหนดจัดทํา Directory ปี 2555-2556 นัน้ จะขอมติทป่ี ระชุมสําหรับอัตราค่าโฆษณาโดยจะคงอัตราเดิม
เหมือนปีทผ่ี า่ นมาหรือไม่ คือ 1 หน้า ราคา 10,000 บาท และ 2 หน้า ราคา 15,000 บาท
มติ ที่ประชุม อนุมตั ริ าคาเดิม และรบกวนให้กรรมการบริหารทีม่ ขี อ้ มูลต่างๆ ทีน่ ่าจะเป็ นประโยชน์สง่ มา
ลงในไดเร็คทอรีด่ งั กล่าวด้วย

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
รับรองรายรับ-รายจ่าย ของสมาคมธุรกิจไม้

คุณสมคิด วิโมกข์เจริญสุข ผูช้ ว่ ยเหรัญญิกสมาคมฯ ได้แจ้งรายรับ – รายจ่ายของสมาคม
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 อย่างเป็ น
เอกฉันท์

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1

งานมหกรรมฟื้ นฟูผปู้ ระกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัย

คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าระหว่างวันที่ 1-2
ธันวาคม 2554 สมาคมฯ ได้รบั เชิญไปออกบูท ในมหกรรมฟื้นฟูผปู้ ระกอบธุรกิจทีป่ ระสบอุทกภัยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยทางสมาคมฯ ได้จดั ทําเอกสารเกีย่ วกับการดูแลเกีย่ วกับเฟอร์นิเจอร์ไม้
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และพืน้ ไม้ในบ้านหลังนํ้าท่วมไปแจก ไดเร็คทอรีข่ องสมาคมฯ รวมทัง้ โบรชัวร์ของสมาชิก และยังมีกรรมการ
สลับสับเปลีย่ นเข้าไปให้คาํ ปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับเรือ่ งไม้ ให้กบั ผูท้ ส่ี นใจในงานอีกด้วย
รับทราบ
ที่ประชุม

5.2 การส่งผูแ้ ทนของสมาคมเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ “นาย สี จิ้น ผิง”
รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งว่าในวันที่ 23 ธันวาคม 2554
ทางสภาหอการค้าไทยจีนได้มหี นังสือเชิญผูแ้ ทนของสมาคม ฯ เข้าร่วมงานเลีย้ งต้อนรับ นายสี จิน้ ผิง รอง
ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารไทยซีซี หอการค้าไทยจีน โดยทางสมาคมฯ ส่งผูแ้ ทนเข้า
ร่วมดังนี้คอื คุณกิตติ ขอถาวรวงศ์ คุณวิวฒ
ั น์ สุววิ ฒ
ั น์ชยั คุณเอกชัย ตัง้ กิจงามวงศ์
ที่ประชุม
รับทราบ

วาระที่ 6

เรื่องอื่น

กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หารครัง้ ต่อไปของสมาคมฯ
คุณเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ขอหารือคณะกรรมการในการกําหนดวัน
ประชุมครัง้ ต่อไปของสมาคมธุรกิจไม้
มีมติกาํ หนดการประชุมครัง้ ต่อไปในวันที่ 19 มกราคม 2555 โดยในครัง้ หน้านี้จะเป็ นการ
ที่ประชุม
ประชุมคณะกรรมการนอกสถานที่ และร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสขึน้ ปีใหม่ โดยสถานทีเ่ ป็ นทีไ่ หน
จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มเี รือ่ งอื่นใดเสนอต่อทีป่ ระชุม
นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมและแขกผูม้ เี กียรติ ปิ ดประชุมเวลา 20.30 น.

ประธานทีป่ ระชุม

(นายจิรวัฒน์ ตัง้ กิจงามวงศ์)
นายกสมาคม

ตรวจบันทึกการประชุม

(นายเอกสิทธิ ์ อเนกสิทธิสนิ )
เลขาธิการสมาคม

