
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2552 

สมาคมพอคาไม  
วันพธุที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 18:00 – 20:30 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมพอคาไม 
 
กรรมการบริหารเขารวมประชุม 
1. คุณเกษม วงศภัทรกุล   บจก. ก.ภัทรคาไม   นายกกิตติมศกัดิ์ 
2. คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ  บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์    นายกสมาคมฯ 
3. คุณเอกชัย  ตัง้กิจงามวงศ  หจก. ลายวิจิตร    อุปนายก 
4. คุณวัลลภ วงศภัทรกุล   บจก. ก.ภัทรอิมปอรต   ผูแทนอุปนายก 
5. คุณชัยธนา ชปูระภาวรรณ  บจก. สินอุดมพาณิชย (1981)  ผูแทนอุปนายก 
6. คุณเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน  บจก. ไมลายวิจิตร   เลขาธิการ 
7. คุณสุพจน สนชัยวานชิ   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร  ผูแทน ผช.เลขาธิการ 
8. คุณบัณฑูร คณุานพรัตน   หจก. เจาฮะเฮงคาไม   เหรัญญิก 
9. คุณการุณ ไกรระว ี   หจก. ออมใหญคาไม   สมาชิกสัมพันธ 
10. คุณดุสิต ผองเมฆินทร   บจก. คุงโหมว    ผช.สมาชิกสมัพันธ 
 
ผูเขารวมประชุมจากสมาคม/องคกรตาง ๆ  
11. คุณประดิษฐ พบสุข   ที่ปรึกษาสมาคมดานกฎหมายปาไม 

 
 

คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ี  กลาวเปดประชุมเวลา 19.00 น. 

 
วาระที่  1 ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอนิเดีย 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาเม่ือวันที่ 20-25 กันยายน 

2552 ไดไปเยีย่มชมงาน Index Furniture Fair ณ เมืองดูไป ประเทศอินเดีย โดยใหขอมูลกับทีป่ระชุมวาจากการ
เดินทางดังกลาวไดไปเยีย่มชมสมาคมพอคาไมของอินเดียซ่ึงคอนขางใหญโต โดยไมยางพาราสามารถใชเปนไม
กอสรางได ตอนนี้ทางอินเดียขายไมผานพอคาคนกลาง ถามองดูในกลุมของสมาชิกสมาคมพอคาไมแลว ทางเรา
ไมเคยขายไมยางเปนไปไดหรือไมถาเราจะขายปลีกไมยางบางอาจจะงายกวา  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
  1.2 กิจกรรมประจําเดือน 

คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงกิจกรรมและการประชุมประจําเดือน 
กันยายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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วันที ่ กิจกรรม สถานที/่จัดโดย ผูเขารวมประชุม 
2 ก ย. 52 ไดรับเชิญเปนวิทยากร  

และรวมงานสัมมนา  
Wood Working Forum 

อิมแพค เมืองทองธานี คุณจิรวัฒน, คุณเอกชัย,  
คุณชัยธนา, คุณสมคิด, 
คุณเอกสิทธิ์, คุณธนพล 

2 ก ย. 52 พบกับผูแทนสมาคมพอคาไม 
ประเทศฝรั่งเศส 

หองประชุม เมอืงทองธานี 
ประสานงานโดย 
สถานทูตฝรั่งเศส 

คุณจิรวัฒน, คุณเอกชัย,  
คุณชัยธนา, คุณสมคิด, 

คุณเอกสิทธิ์, 
11 ก ย. 52 ไดรับเชิญเปนวิทยากรหัวขอ 

“สวนยางสรางอีสานไทยให
เขมแข็งไดจริงหรือ?” 

สมาคมสหพันธชาวสวนยาง
แหงประเทศไทย 

คุณจิรวัฒน 

14 ก ย. 52 ไดรับเชิญเปนวิทยากรในหัวขอ 
“อุตสาหกรรมไทยปรับตัวอยางไร
ใหพนภัยเศรษฐกิจ” 

โดย ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

คุณจิรวัฒน 

14 ก ย. 52 ตรวจประเมินโรงงานที่เขารวม
โครงการประกวดสุดยอด SMEs 
แหงชาติ 

 คุณจิรวัฒน 

19-20  
ก ย. 52 

รวมงานฉลองประเทศจีนครบรอบ
สรางประเทศ 60 ป 

อิมแพค เมืองทองธานี นายก และคณะกรรมการ
สมาคม รวม 19 ทาน 

27 ก ย. 52 ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกรมปา
ไมภายใตหัวขอ 

“Wood Waste Utilization” 

โรงแรมพลาญา โฮเท็ล แอนด 
สปา พัทยา จ.ชลบุรี 

คุณจิรวัฒน 

29 ก ย. 52 ไปติดตอธนาคารกสิกรไทย สาขา
ออนนุช เรื่องการเปล่ียนชื่อผูเบิก

จายเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย  
สาขาออนนุช 

คุณบัณฑูร ,คุณเอกสิทธิ์ 

 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 21 คร้ังที่ 14/2552 
  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  เลขาธิการสมาคมฯ ขอใหที่ประชุมอานรายงานการประชุม สมัยที่ 21 
ครั้งที่ 14/2552 

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 
14/2552    เปนเอกฉันท   

 
วาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  ความคืบหนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายปาไม  
   คุณประดิษฐ พบสุขทีป่รึกษาสมาคมฯ ไดแจงที่ประชมุวาตอนนี้เรื่องของการเปลีย่นแปลง
กฎหมายปาไมยังไมมีอะไรคืบหนา หากมีอะไรจะแจงที่ประชุมทราบตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2 ความคืบหนาเรื่องแบงประเภทสมาชกิ และวิธีการเก็บเงินคาสมาชิกสมาคมฯ 
คุณประดิษฐ พบสุขทีป่รึกษาสมาคมฯ ไดแจงที่ประชมุวาจากการไดรับมอบหมายใหดูแล

เกี่ยวกบัเรื่องแบงประเภทสมาชิกและวิธกีารเก็บเงินคาสมาชิกนั้น ในขณะนี้ไดกําหนดแบงประเภทของสมาชกิแลว
โดยรูปแบบวธิีการเก็บเงินน้ันยังคงใชรูปแบบเดิมอยู ตามที่ทางคณะกรรมการไดมีการพิจารณากัน โดยการจด
ทะเบยีนเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกนั้นจะดําเนินการในการประชุมใหญ สวนขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหมน้ัน
สามารถที่จะดําเนินการไดเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 รายละเอียด และกําหนดการเยี่ยมชมกิจการของสมาชิกสมาคมพอคาไม  
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาขณะนี้ไดกําหนดวัน

สําหรับไปเยีย่มชมกิจการของสมาชิกสมาคมฯ ในวันอาทิตยที่ 18 ตลุาคม 2552 โดยจะไปเยี่ยมชม กลุมกิจการ
หางหุนสวนจํากัด บางแคเหนือคาไมธนบุรี โดยจะไปเยี่ยมชม 2 แหงดวยกันคือที ่บางแคเหนือ และที่สามพราน
และในสวนของบริษัท ออมใหญคาไม (2002) จํากัด น้ันจะเขาไปเยี่ยมชม 2 แหงเชนกันคือที่ ออมใหญ และที่คอม
พลีทเฮาส ถนนบรมราชชนนี รวมเปนกิจการที่จะไปเยีย่มชมรวม 4 แหงดวยกัน โดยกําหนดการเยี่ยมชมจะเปนรถ
บัส 40 ที่น่ังโดยจะออกเดินทางที่สมาคมพอคาไม ถนนศรีนครินทร เพ่ือใหทางผูรวมกิจกรรมสามารถนํารถมาจอด
ไวที่สมาคมได โดยรถจะออกเดินทางในเวลา 8.00 น  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนามในบัญชีธนาคารของสมาคมพอคาไม 
 คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงวาไดเขาไปตดิตอกับทางธนาคาร

กสิกรไทย สาขาออนนุช พรอมกับคุณบณัฑูร คุณานพรัตน เหรัญญิกสมาคมฯ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงชื่อในสวนของ
คุณกมล เกิดบัณฑิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ ซ่ึงยังไมเรียบรอยเน่ืองจากติดในเรื่องของเอกสาร ในการจัดตั้ง
เปลี่ยนแปลงนายก และคณะกรรมการของสมาคมสมัยที่ 21 กับขอมูลเดิมของทางธนาคารซึง่เปนบัญชีซ่ึงเปดไว
นานแลว ซ่ึงอาจจะยุงยากกวาการที่เปดบญัชีธนาคารใหม จึงขอมติที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลงชื่อผูมีอํานาจลง
นามในบัญชขีองสมาคมฯ เพ่ือความสะดวกในการบริหารงานของสมาคมฯ โดยเสนอชื่อดังน้ี 

1. คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ  นายกสมาคมฯ 
2. คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธสินิ  เลขาธิการสมาคมฯ  
3. คุณบัณฑูร คุณานพรัตน เหรัญญิกสมาคมฯ 
4. คุณสมคิด วิโมกขเจริญสขุ ผูชวยเหรัญญิกสมาคมฯ 
โดยลงนาม 2 ใน 4 ของผูมีอํานาจลงนามจึงสามารถเบกิ-ถอนเงินของสมาคมพอคาไมได 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
  4.2 การทําประกนัวินาศภัยในกับสมาคมพอคาไม 
   คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดหารือที่ประชุมวาที่สมาคมฯ ควรมีการ
ประกันวินาศภัยดีหรือไมเพ่ือเปนการปองกันความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นได 
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ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวาง 

มติที่ประชุม มอบหมายใหคุณประดิษฐ พบสุข พิจารณาหาบริษัทที่รับทําประกนัภัยดังกลาวและนํามาเสนอใน
การประชุมครัง้ตอไป 
 

4.3 รับรองรายงานการเงินรายรับ-รายจายของสมาคมฯ  
คุณบัณฑูร คณุานพรัตน เหรัญญิกสมาคมฯ ไดแจงรายรับ – รายจายของสมาคมฯ 

ประจําเดือนสิงหาคม 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายรับ-รายจายของสมาคมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2552 อยางเปนเอกฉันท 

 
 

วาระที่  5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  5.1 สรุปผลการเจรจาความรวมมือกับทางสมาคมผูคา ไมจากประเทศฝรั่งเศส 
   คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากการไดพบปะกับสมาคม
ผูคาไมเม่ือวันที่ 2 กันยายน ที่ผานมานั้น ทางสมาคมฯ ไดเชิญสมาคมฯ ดังกลาวมารวมออกงาน Furnitec 
Woodtech ระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2553 โดยภาพรวมแลวเปนการทําความรูจักกันและกัน อยางไรหากมี
ความคืบหนาจะแจงที่ประชุมทราบตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.2 สรุปขอมูลลาสุดเรื่องตลาดไมจาก ITTO (International Tropical Timber 
Organization) 
คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้ทางสมาคมฯ ไดนํา

ขอมูลการคาขายไมในกลุมประเทศเอเซี่ยน ซ่ึงจะมีสรุปทุก 15 วัน ขึ้นบนเว็บไซตของสมาคมฯ หากสมาชิกสนใจ
สามารถเขาไปชมในเว็บไซตของสมาคมฯ ได 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   

5.3 การทําประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณของสินคาไมและเฟอรนิเจอร 
คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากการเขารวมเปน

คณะทํางานกับสภาหอการคาแหงประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการ Creative Thailand น้ัน ขณะน้ีมีงบประมาณ
เบื้องตนในกับกลุมสินคาไลฟสไตล จํานวน 316 ลานบาท ตอนนี้เราตองรวมกันคิดวาจะทําอยางไรเพื่อจะสราง
ภาพสินคาไมของไทย แตงบประมาณดังกลาว 
 ยังตองผานขั้นตอนในการพิจารณาอีกพอสมควร 
มติที่ประชุม   ทางคุณจิรวัฒนจะปรึกษาหารือกับทางคุณคมวิทย บุญธํารงกิจ อุปนายกสมาคมฯ เพ่ือขอใหเปน 
                  ผูติดตามดูแลโครงการนี้อีกครั้งหน่ึง 
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5.4 สัมมนาในหัวขอ“FSC Certified South American Hardwoods” 
คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาทางบริษัท APP Timber จะ

มีการจัดสัมมนาในหัวขอ “FSC Certified South American Hardwoods” ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 
เวลา 08.45-12.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา อยางไรจะสงขอมูลใหสมาชิกรับทราบตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
5.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งตอไป 

คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ เสนอกับที่ประชุมวาสําหรับการประชุมครั้งหนา
ในเดือนตุลาคมนั้น เน่ืองจากเราจะไปเยี่ยมชมกิจการของสมาชิกในวันที่ 18 ตุลาคม 2552 อยางไรพบปะพูดคุยใน
วันดังกลาวเลย เพราะจะมีสมาชิกจํานวนหนึ่งไปรวมกิจกรรมในวันดังกลาวดวย ดังน้ันการประชุมคณะกรรมการ
บริหารในเดือนตุลาคมที่สมาคมฯ จึงขอยกเลิกไป 
มติทีประชุม เห็นชอบ 

 
ประธานที่ประชุมเห็นวา ไมมีกรรมการบริหารสมาคมทานใดเสนอเรื่องเขาที่ประชุมอีกแลว  ซ่ึงวัน

ประชุมครั้งตอไปสมาคมฯ  จะมีหนังสือเชิญประชุมแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง  กลาวปดประชุมเวลา 20.30 น. 
 

 
 
 

ประธานที่ประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ  

นายกสมาคม 

จดบันทึกการประชุม 
คุณกมลทิพย ฤทธิ์เรือง 

เจาหนาที่สมาคม 
สมาคมพอคาไม 

 
 


