
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 16/2552 

สมาคมพอคาไม  
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18:00 – 20:45 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมพอคาไม 
 
กรรมการบริหารเขารวมประชุม 
1. คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ  บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณวิวัฒน สวุวิัฒนชัย   บจก. ต.ววิัฒนคาไม (1982)  อุปนายก  
3. คุณเอกชัย  ตัง้กิจงามวงศ  หจก. ลายวิจิตร    อุปนายก 
4. คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข  บจก. ลีโอวูดอิมแพ็ค   ผูแทนอุปนายก 
5. คุณวชิัย บุญธาํรงกิจ   บจก. เอส บี พี ทิมเบอรกรุป  ผูแทนอุปนายก 
6. คุณเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน  บจก. ไมลายวิจิตร   เลขาธิการ 
7. คุณธนพล อเนกสิทธิสิน   บจก. ไมลายวิจิตร  
8. คุณสุพจน สนชัยวานชิ   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร  ผูแทน ผช.เลขาธิการ 
9. คุณบัณฑูร คณุานพรัตน   หจก. เจาฮะเฮงคาไม   เหรัญญิก 
10. คุณการุณ ไกรระว ี   หจก. ออมใหญคาไม   สมาชิกสัมพันธ 
11. คุณเจริญ ตนสัมฤทธิ์พงศ  หจก. สากลคาไม   ผช.สมาชิกสมัพันธ 
12. คุณชลธิชา ตนสัมฤทธิ์พันธ  หจก. สากลคาไม 
13. คุณดุสิต ผองเมฆินทร   บจก. คุงโหมว    ผช.สมาชิกสมัพันธ 
สมาชิกเขารวมประชุม  
14. คุณธานินทร หฤทัยสิริรัตน  บจก. เฮงพาณิชยคาไม   สมาชิก   
ผูเขารวมประชุมจากสมาคม/องคกรตาง ๆ  
15. คุณประดิษฐ พบสุข   ที่ปรึกษาสมาคมดานกฎหมายปาไม 

 
คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ี  กลาวเปดประชุมเวลา 18.45 น. 
 

วาระพิเศษ เรื่อง “สรุปผลการเยี่ยมชมกิจการพอคาไมตนแบบ” ในกลุมกิจการของ 
บางแคเหนือคาไม และ ออมใหญคาไม 

  
ในสวนของสรปุลการเยี่ยมชมกิจการพอคาไมตนแบบ น้ันทางสมาคม ฯ ไดรับเกียรติจากทางกลุม 

กิจการของบางแคเหนือคาไม โดยคุณอุทัย วงศอัศวเทพชัย ประธานกิจการ และ กลุมกิจการออมใหญคาไม โดย 
คุณการุณ ไกรระวี รวมทั้งคณะผูบริหารของทั้งสองกลุมกิจการ ที่ไดใหการตอนรบั พรอมนําชมกิจการ โดยในแต 
ละกลุมกิจการไดใหเขาเยีย่มชมกลุมกิจการละ 2 แหง ไดแก 
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กลุมบริษัท บางแคเหนือคาไม 
•  บริษัท บางแคเหนือคาไม (ธนบุรี) จํากัด 
•  บริษัท บางแคเหนือคาไม (สามพราน) จํากัด  

กลุมบริษัท ออมใหญคาไม 
•  บริษัท ออมใหญคาไม (2002) จํากัด 
•  บริษัท คอมพลีทเฮาส จํากัด 
 

ซ่ึงในแตละกิจการนั้นจะมีลกัษณะเฉพาะ และเจาะกลุมลูกคาในแตละสวนไดเปนอยางดี รวมถึง 
การบริหารจัดการที่ทางผูบริหารของทั้งสองกลุมกิจการไดมีการวางระบบที่ดี ทําใหสามารถควบคุมระบบการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนของ กลุมบริษัท บางแคเหนือคาไม จะเนนในเรื่องของการคาไมเปน
หลัก โดยมีการคัดเลือกคณุภาพสินคาตั้งแตเขาโรงงาน รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บสต็อก การบริหารทรัพยากร
มนุษย โดยใชระบบที่เขาใจไดงายและมีประสิทธิภาพ และสําหรับ กลุมบริษัท ออมใหญคาไม จะเปนลกัษณะ
ของกิจการแบบ Modern Trade โดยอยูในเครือของกลุมบรษิัท ซีเมนตไทย ซ่ึงจะมีรูปแบบในการบริหารงาน การ
จัดวางสินคา ในลักษณะทีล่กูคาสามารถเขามาเลือกซื้อสินคาแบบซปุเปอรมารเกต็ และใชระบบบัญชี สต็อกสนิคา
ดวยระบบคอมพิวเตอร โดยในสวนของทางออมใหญคาไมน้ี นับวาเปนรุนแรกของทางบริษทั ซีเมนตไทย ที่ใชเปน
ตนแบบในการบริหารงานกับกลุมกิจการในเครือรุนตอมา ไมวาจะเปนรูปแบบของชั้นวางสินคา การแบงหมวดหมู
สินคา เปนตน 
  โดยสรุปแลวนับวากิจกรรมโครงการพอคาไมยั่งยืนในการเขาไปเยีย่มชมรูปแบบการบริหารจัดการ
ในของทั้งสองกลุมกิจการนี้ นับวาไดประโยชนเปนอยางยิ่ง โดยมีกรรมการและสมาชิกผูรวมกิจกรรมทั้งสิ้น
มากกวา 40 ทาน ไดรวมพบปะกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดเห็นรูปแบบการบริหารงาน ในเรื่อง
การจัดวางสินคา สต็อกสินคา การบริหารงานบุคลากรตาง ๆ ซ่ึงความรูที่ไดน้ีสามารถนําไปประยกุตใชให
เหมาะสมกับธุรกิจของสมาชิกเองได โดยมีสมาคมพอคาไมเปนสื่อกลางใหกับทางกลุมสมาชิกไดมารวมกันพัฒนา
กลุมกิจการของเราใหยั่งยืนตอไป 
  
วาระที่  1 ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1 ขอเชิญรวมยินดีในงานมงคลสมรสของสมาชิกสมาคมฯ 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2552 สมาชิกสมาคมฯ รานธงคาไม จะมีการจัดพิธีมงคลสมรสระหวางคุณขนิษฐา รอดเคราะห และคุณชยัณรงค 
จิตรวศินกุล ณ หองชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรรมการทานใดสะดวกรบกวนรวมงานดังกลาวดวย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ขอเชิญรวมศึกษาดูงาน ณ เมืองเซิ่นเจิ้น และเขตปกครองพิเศษฮองกง 
 คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ  ไดแจงที่ประชุมวาระหวางวันที่ 30 

พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552 ทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยไดจัดนําสมาชิกและผูสนใจรวมเดินทาง
ศึกษาดูงาน ณ เมืองเซิ่นเจ้ินประเทศจีน และเขตปกครองพิเศษฮองกง โดยในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552           
ทางสมาคมฯ จะเขาพบสมาคมเฟอรนิเจอรเซ่ินเจ้ิน, เยี่ยมชม Shenzhen Furniture Design Institute (SZFDI) ,  
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Furniture Testing Center (FTC) รวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร และสําหรับวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552 
ทางสมาคมฯ จะนําคณะเขาฟงการสัมมนาดานการออกแบบในงาน Business of Design Week 2009 ณ เขต
ปกครองพิเศษฮองกง กรรมการทานใดที่สนใจรวมเดินทางไปศึกษาดูงานดังกลาวสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือ
สมัครไดกับฝายเลขา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 กิจกรรมของสมาคม 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงกิจกรรมและการประชุม 

ประจําเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 21 คร้ังที่ 15/2552 
  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  เลขาธิการสมาคมฯ ขอใหที่ประชุมอานรายงานการประชุม สมัยที่ 21 
ครั้งที่ 15/2552 

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 
15/2552    เปนเอกฉันท   

 
วาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  ความคืบหนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายปาไม  
   คุณประดิษฐ พบสุขทีป่รึกษาสมาคมฯ ไดแจงที่ประชมุวาขณะนี้การแกไขพระราชบัญญัติ
กฎหมายปาไม พ.ศ.2484 ในสวนของพระราชบัญญัต ิไมยางพารา ที่ไดรับการแกไขกับสวนราชการที่เกี่ยวของนั้น 
ดูแลวประโยชนที่ไดรับมากคือ อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราโดยตรง สวนไมยางพาราที่เกี่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 น้ันปน เร่ืองการทําไมออกจากพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 2507 และการทําบัญชีไม  

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / การประชุม ผูเขารวมประชุม 
18 ต.ค. 52 
 

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการพอคาไมตนแบบ กลุมบริษัท บางแคเหนือคาไม 
กลุมบริษัท ออมใหญคาไม 

คณะกรรมการและสมาชิก
สมาคมฯ รวม 40 ทาน 

21 ต.ค. 52 
 

รวมประชุมพบปะสังสรรคสมาพันธหอการคาไทย-จีน 
ณ อาคารไทย ซีซ ีถนนสาทร 

คุณจิรวัฒน  คณุเอกชัย 
คุณแสน คุณกมลทิพย 

26 ต.ค. 52 
 

รวมประชุม สมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมประเทศไทย  
ระหวาง 11 องคกร ครั้งที ่5/2552 โรงแรมเจาพระยาปารค 

คุณสมคิด 
 

5-6 พ.ย. 52 
 
 

รับเชิญเปนวิทยากรงานสัมมนา 
“Rubberwood and Its Market Challenges” 
โดยสมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย รวมกับ Malaysian Timber Council
โรงแรมลีการเดนส พลาซา หาดใหญ 

คุณจิรวัฒน 
 

10 พ.ย. 52 
 

รวมงานสัมมนาเรื่อง 
“2009 China (Guangdong)-Thailand Business Conference” 
โรงแรมแชงการีลา บางรัก 

คุณจิรวัฒน, คุณวิวัฒน,  
คุณเอกชัย, คณุชัยธนา,  
คุณเอกสิทธิ์  
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อุปสรรคตางๆ อยูในขอกําหนด ฉบับที่ 18 และ 19 ซ่ึงออกโดยอาศัย พระราชบญัญัติปาไม พ.ศ.2484 สมควร
ยกเลิก ขอกําหนด ฉบับที่ 18 และ 19 กจ็ะหลุดปญหาทั้งหมด 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.2 ความคืบหนาเรื่องการนําเงินฝากของสมาคมฯ เปลี่ยนเปนสลากออมสิน 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินการการนําเงินฝากของสมาคมฯ เปลี่ยนเปนสลากออมสินตามมติที่ประชุมครั้งที่ผานมา อยางไรหากมีความ
คืบหนาจะแจงที่ประชุมทราบตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 การเปลี่ยนชือ่ผูมีอํานาจลงนามในบญัชีเงินฝากธนาคารของสมาคมฯ 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาขณะนี้อยูระหวาง

เปลี่ยนแปลงชื่อผูมีอํานาจลงนามในบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาคมฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ผานมา อยางไรหาก
มีความคืบหนาจะแจงที่ประชุมทราบตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 การจัดทําประกันวินาศภัยของสมาคมฯ 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาสืบเน่ืองจากการประชุม

ครั้งที่ผานมาที่มีมติใหสมาคมฯ ทําประกันวินาศภัย และขอใหที่ประชุมหาขอมูลของบริษัทตางๆ มาเพ่ือคัดเลือก
บริษัทรับทําประกันที่เหมาะสม โดยกําหนดทุนประกันไวที่ 5,000,000 บาท โดยในที่ประชุมมี 1 บริษัทมาเสนอคือ
บริษัท อินทรประกันภัย เบี้ยประกันประมาณ 8,000 บาท  
มติที่ประชุม หาบริษัทอ่ืนๆ มาพิจารณาเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการนํามาเสนอในการประชุมครัง้
หนาตอไป 
 
วาระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 รับรองรายงานการเงิน รายรับ-รายจายของสมาคมฯ 
คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข ผูแทนอุปนายก และผูชวยเหรัญญิก ไดแจงรายรับ – รายจาย

ของสมาคมฯ ประจําเดือนตลุาคม 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ-รายจายของสมาคมฯ ประจําเดือนตุลาคม 2552 อยางเปน

เอกฉันท 
 

4.2 กําหนดหัวขอของกิจกรรมตามโครงการพอคาไมยั่งยืนครั้งตอไป 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาขณะนี้ทาง สปศอ. ได

เชิญชวนไปดพืูชพลังงานทดแทน ณ จังหวัดเชียงใหมถาทางสมาคมฯ สนใจก็สามารถรวมเดินทางไปได หรือจะไป
เยี่ยมชมโรงงานสยามวูดแลนด ซ่ึงเปนบริษัทที่มีระบบบริหารจัดการดีมาก แตคงไมใชเรว็ๆ น้ี อยางไรคงตอง
พิจารณากันอีกครั้ง 
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คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เสนอวาการไปศึกษาดูงานตางประเทศกเ็ปนทางเลือกหนึ่งที่
นาสนใจ โดยที่ผานมาเคยไปศึกษาดูงานกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ คอนขางดีและ
ไดความรูเน่ืองจากทุกครั้งที่เดินทางจะมผีูเชี่ยวชาญรวมเดินทางไปดวย 

คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงวาหากมีความสนใจไปศึกษาดูงาน
ตางประเทศตองมีการเตรียมการลวงหนาตองใชระยะเวลา และเพื่อขอการสนับสนนุจากภาครัฐ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

วาระที่  5 เร่ืองเพื่อทราบ 
5.1 สรุปขอมูลลาสุดเรื่องตลาดไมจาก ITTO (International Tropical Timber 

Organization) 
คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้ทางสมาคมฯ ไดนํา

ขอมูลการคาขายไมในกลุมประเทศอาเซี่ยน ซ่ึงจะมีสรุปทุก 15 วัน ขึ้นบนเว็บไซตของสมาคมฯ หากสมาชิกสนใจ
สามารถเขาไปชมในเว็บไซตของสมาคมฯ ได 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   

5.2 การสัมมนา”FSC Certified South American Hardwoods” 
   คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงวาไดรับการประสานงานจากบริษัท 
APP Timber ในประเทศไทย ในการขอความรวมมือในการจัดสัมมนาเพ่ือใหความรูกับสมาชิกสมาคมฯ ภายใต
หัวขอ “Seminar on FSC certified South American Hardwoods” โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่            
1 ธันวาคม 2552 เวลา 08.15-12.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา โดยมีกําหนดการดังน้ี 

8.15 – 08.45 registration of guest 

08.45 – 09.05 general introduction to South America  

09.05 – 09.45 presentation on Ignisterra, Chile (www.ignisterra.com) 

09.45 – 09.55 questions by participants 

09.55 – 10.35 presentation on Urufor, Uruguay (www.urufor.com.uy) 

10.35 – 10.45 questions by participants 

10.45 – 11.05 Tea & coffee break 

11.05 – 11.45 presentation on Floresteca, Brazil (www.floresteca.com.br) 

11.45 – 11.55 questions by participants 

11.55 – 12.00 closure 

12.00 – 13.30 lunch 
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มติที่ประชุม รับทราบ  

 
5.3 สรุปผลการเขารวมประชมุกับทางสมาพันธไม 11 องคกร 

คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข ไดรายงานที่ประชุมวาจากการรวมประชุมกับสมาพันธพัฒนา
อุตสาหกรรมไมประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ  
ขอเชิญงานสมาชิกสมาพันธฯ รวมสัมมนา เรื่อง “Rubberwood and Its Market 

Challenges” วันที่ 5 พฤศจกิายน 2552 ณ โรงแรมลีการเดนส พลาซา หาดใหญ 
• เร่ืองสืบเนื่อง 

การจัดตั้งสถาบันไม โดยขณะนี้ทางกลุมโรงเลื่อยโรงอบ ภายใตสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไมยางพารา ไดยื่นขอใหทางสภาอุตสาหกรรม จัดตั้งสถาบันไม ซ่ึงนาจะงายถา
ขอจัดตั้งสถาบันโดยผานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

• เรื่องเพ่ือทราบ 
ขณะน้ีทางกระทรวงการคลงัไดประกาศยกเลิกอากรขาเขาไมยางพาราจํานวน 3  

เปอรเซ็นตเรยีบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และสําหรับประเด็นของการจัดตั้งสถาบันไมน้ัน ทางสมาพันธควรมีบทบาทเปนที่ปรึกษา
ของสถาบันดังกลาวดวย 

 
5.4 สรุปผลการเขารวมประชมุและเปนวิทยากรรับเชญิงานสัมมนาเรื่อง 

“Rubberwood and Its Market Challenges” 
                             คุณ จิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากการไดรวมสัมมนาดาน
ไมยางพารา “Rubberwood and Its Market Challenges” เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 52 โดยตอนนี้ทางมาเลเซีย
ได Position ตัวเองโดยการผลิตไมยางพาราของมาเลเซียตองโตขึ้นทุกปแนนอน โดยใน 1 ปทางมาเลเซียสงออก
ไมเน้ือแข็งถึง 21 ลานคิวบิคเมตร ขณะเดียวกันผลิตไมยางพาราไดประมาณ 800,000 คิวบิคเมตรตอป และมี
แนวโนมที่จะลดลงทุกป เน่ืองจากพื้นที่ปลูกไมยางพาราไดปรับไปปลูกพืชอยางอื่นเพ่ิมมากขึ้น เชน ปาลม และ ปอ
กระเจา ตอนนี้ที่มาเลเซียมาที่เมืองไทยเพื่อมาดูสถานการณไมยางพาราในประเทศไทยดวย สําหรับวิธีการ
วางแผนของมาเลเซีย คอนขางเปนขั้นเปนตอนเปนหลักเปนฐาน โดยตอไปในอนาคตเคามองวาจะตองพ่ึงไมจาก
ไทยคอนขางแนนอน สิ่งหน่ึงจากการสัมมนาที่ทางไทยควรตองทําคือการสรางภาพลักษณของไมยางพาราใหดี
ที่สุด ขอดีของทางมาเลเซียที่มองเห็นจากการสัมมนาคือ 

1.      ทํางานเปนทีม และมองไปในแนวเดียวกัน 

2.      การวางแผนวัตถุดิบเปนไปในทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
  6.1 อวยพรปใหมผูใหญในองคกรตางๆ 
มติที่ประชุม นําคณะกรรมการบริหารเขาอวยพรปใหมผูใหญในองคกรตางๆ และหากไมมีวาระเรงดวนก็อาจจะ
ไมมีการประชุมประจําเดือน มอบหมายฝายเลขาดูแลตอไป 
 

 
 
ประธานที่ประชุมเห็นวา ไมมีกรรมการบริหารสมาคมทานใดเสนอเรื่องเขาที่ประชุมอีกแลว  ซ่ึงวัน

ประชุมครั้งตอไปสมาคมฯ  จะมีหนังสือเชิญประชุมแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง  กลาวปดประชุมเวลา 20.45 น. 
 

 
 
 

ประธานที่ประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ  

นายกสมาคม 

จดบันทึกการประชุม 
คุณกมลทิพย ฤทธิ์เรือง 

เจาหนาที่สมาคม 
สมาคมพอคาไม 

 
 


