
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 17/2552 

สมาคมพอคาไม  
วันพฤหัสที ่17 ธันวาคม 2552 เวลา 18:00 – 19:30 น. 
ณ หองอาหารเดอะจินเจอร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด  

 
กรรมการบริหารเขารวมประชุม 
1. คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ  บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณกิตติ ขอถาวรวงศ   บจก. ไมบัวทอง (1997)   อุปนายก 
3. คุณทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ  บจก.โกลเดนกรุพมาสเตอรเทรด  อุปนายก 
4. คุณประมณฑ โปสาภิวัฒน  บจก. ไมแสงวิวัฒน (1988)  อุปนายก 
5. คุณมารุต อภิพัฒนา   บจก. ไทยสวสัดิ์ อิมปอรตเอ็กซปอรต อุปนายก 
6. คุณเอกชัย  ตัง้กิจงามวงศ  หจก. ลายวิจิตร    อุปนายก 
7. คุณชัยธนา  ชูประภาวรรณ  บ.จก. สินอุดมพาณิชย (1981)  ผูแทนอุปนายก 
8. คุณบัณฑูร คณุานพรัตน   หจก. เจาฮะเฮงคาไม   เหรัญญิก 
9. คุณชัยยุทธ สจัจาไชยนนท  บจก. หยูฮงคาไม   ผูชวยเหรัญญิก 
10. คุณทักษพงศ สัจจาไชยนนท  บจก. หยูฮงคาไม 
11. คุณเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน  บจก. ไมลายวิจิตร   เลขาธิการ 
12. คุณธนพล อเนกสิทธิสิน   บจก. ไมลายวิจิตร 
13. คุณวสันต สนชัยวานชิ   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร  ผูแทน ผช.เลขาธิการ 
14. คุณการุณ ไกรระว ี   หจก. ออมใหญคาไม   สมาชิกสัมพันธ 
15. คุณดุสิต ผองเมฆินทร   บจก. คุงโหมว    ผช.สมาชิกสมัพันธ 
16. คุณเจริญ  ตนสัมฤทธิ์พงศ  หจก. สากลคาไม   ผูชวยสมาชิกสัมพันธ 
17. คุณชลธิชา ตนสัมฤทธิ์พันธ  หจก. สากลคาไม 
18. คุณประเสรฐิ เอ่ียมดีงามเลิศ  บจก. เอ่ียมวัฒนา   กรรมการ 
19. คุณพรชัย สิทธิวรพงศ   บจก. กจิวรพงศอิมปอรตเอ็กซปอรต กรรมการ 
20. คุณนนทวศิษิฐ โชตบิุญเรือง  บจก. โชติพิพัฒนคาไม   ผูแทนกรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุมจากสมาคม/องคกรตาง ๆ  
สมาคมพอคาสงไมออกและสั่งเขา 
21. คุณสมบูรณ เขียวประภัสสร  บจก. เลงทรพัยสมบูรณพาณิชย 1994 อุปนายก 
22. คุณไพศาล เนตรประเสรฐิกุล  หจก.ไพศาลคาไมและเฟอรนิเจอร เลขาธิการ  
องคกรตาง ๆ 
23. คุณประดิษฐ พบสุข   ที่ปรึกษาสมาคมดานกฎหมายปาไม 

 
คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ี  กลาวเปดประชุมเวลา 18.30 น. 
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วาระที่  1 ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1 คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงกับที่ประชุมวา คุณวิวัฒน สวุิวฒันชัย 
บริษทั ต.ววิัฒนคาไม (1982) จํากัด มอบเงินเพ่ือบริจาคใหสมาคมฯ เปนจํานวนเงนิ 20,000 บาท ทางสมาคมฯ 
ตองขอขอบคณุไว ณ โอกาสนี้ดวย 

1.2 รายงานกิจกิจกรรมประจาํเดือน 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงกิจกรรมและการประชุม

ประจําเดือนธนัวาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 21 คร้ังที่ 16/2552 
  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  เลขาธิการสมาคมฯ ขอใหที่ประชุมอานรายงานการประชุม สมัยที่ 21 
ครั้งที่ 16/2552 

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 
16/2552    เปนเอกฉันท   

 
วาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 การจัดทําประกันวินาศภัยของสมาคมฯ 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาสืบเน่ืองจากการประชุม

ครั้งที่ผานมาที่ประชุมมีมติใหสมาคมฯ ทําประกันวินาศภัย และขอใหที่ประชุมหาขอมูลของบริษัทตางๆ มาเพื่อ
คัดเลือกบริษัทรับทําประกันที่เหมาะสม โดยกําหนดทุนประกันไวที่ 5,000,000 บาท โดยในวันนี้ไดมีขอมูลของ
หลายบริษัทมาเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม มอบหมายใหฝายเลขาเปนผูพิจารณาเลอืกทําประกันกับบรษิัททีเ่หมาะสมตอไป 
 

3.2  กิจกรรมโครงการพอคาไมยั่งยืน  
คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวากิจกรรมของสมาคมฯ ครั้ง

ตอไปจะนําสมาชิกไปเยี่ยมชม และศึกษาระบบการบริหารงานแบบมาตรฐาน ของบริษัท สยามวูดแลนด จํากัด  

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / การประชุม ผูเขารวมประชุม 
1 ธันวาคม 2552 เขารวมงานสัมมนา FSC CERTIFIED SOUTH AMERICAN 

HARDWOODS ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา 
คุณสุพจน, คณุธานินทร 

3 ธันวาคม 2552 รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบักงวน แซต้ัง 
คุณพอของคุณวิวัฒน สุวิวัฒนชัย บจก. ต.วิวัฒนคาไม (1982) 

ณ วัดพลับพลาชัย ศาลา 1 

นายกกิตติมศักดิ์ 
และ 

คณะกรรมการสมาคม ฯ 
7 ธันวาคม 2552 เขารวมประกอบพิธีคํานับศพ นายบักงวน แซต้ัง  

คุณพอของคุณวิวัฒน สุวิวัฒนชัย บจก.ต.วิวัฒนคาไม (1982) 
ณ วัดพลับพลาชัย ศาลา 1 

นายกสมาคม ฯ 
นายกกิตติมศักดิ์ และ 
คณะกรรมการสมาคม ฯ 

15 ธันวาคม 2552 รวมประชุมพบปะสังสรรคสมาพันธหอการคาไทย-จีน 
ณ อาคารไทย ซีซ ีถนนสาทร 

คุณเอกชัย 
คุณกมลทิพย 
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เปนบริษัทที่ทําวีเนียร  รวมถึงมีการทําระบบ TSQF ซ่ึง เปนระบบบริหารจัดการที่ไมยุงยาก และไดผลลัพธที่
คอนขางดี สําหรับกําหนดเวลาที่จะไปเยี่ยมชมนาจะเปนชวงหลังประชุมใหญสามัญประจําป ของสมาคมฯ คือ 
มีนาคมหรือเมษายน 2553 กําหนดการเปนอยางไรจะแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 การจัดเตรียมสถานที่ และหองประชุมของสมาคมฯ 
คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาสืบเนื่องจากชวงเดือน

มกราคม 2553 ทางสมาคมฯ ตองตอนรับคณะองคกรปาไมจากมาเลเซีย รวมถึงชวงเดือนกุมภาพันธ 2553      
ทางสมาคมฯ ตองเปนเจาภาพจัดประชุมสมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมประเทศไทย ซ่ึงขณะนี้หองประชุมของ
สมาคมฯ คอนขางทรุดโทรม อยางไรจึงขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุงใหดีเพ่ือตอนรับแขกและรองรับ
การประชุมที่จะเกิดขึ้นในโอกาสหนาตอไป 
มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินในการปรับปรุงจํานวน 250,000 - 300,000 บาท และตั้งคณะทํางานโดยประกอบดวย 

คุณจิรวัฒน, คุณทวีสิน, คุณการุณ, คุณเอกสิทธิ์ และคุณวสันต 
 

4.2 รับรองรายงานการเงิน รายรับ-รายจายของสมาคมฯ 
คุณบัณฑูร คณุานพรัตน เหรัญญิกสมาคมฯ ไดแจงรายรับ – รายจายของสมาคมฯ 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 ใหที่ประชมุพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ-รายจายของสมาคมฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 อยาง

เปนเอกฉันท 
 
วาระที่  5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  อวยพรปใหมผูใหญในองคกรตางๆ 

คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการอวยพรปใหม
ผูใหญในองคกรตางๆ โดยสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผานวาจะไปอวยพรปใหมผูใหญพรอมกับสมาคมพอคาสง
ไมออกและสั่งเขา 
มติที่ประชุม เบื้องตนไปอวยพรปใหมผูวาการปาไมพรอมกับทางสมาคมพอคาสงไมออกและสั่งเขา 
  
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
  คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงวาจากการหารือกับสมาคมพอคาสงไมออกและ
สั่งเขา ไดมีความคิดวาในสวนของ 2 สมาคมฯ คือ สมาคมพอคาไมและสมาคมพอคาสงไมออกและสั่งเขา มี
ลักษณะ ธุรกิจที่คลายกัน ตางกันตรงที่วิธีการขายเทานั้น มีความเปนไปไดหรือไมที่จะรวมเปนองคกรเดียวกัน 
และหลังจากรวมกันแลว เราอาจจะเปดกลุมใหมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย  
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มติที่ประชุม เห็นชอบดวยที่จะรวมทั้ง 2 องคกรเขาดวยกันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหมากขึ้น แตทั้ง 2 องคกร
คงตองพิจารณาเรื่องรายละเอียดตางๆ อีกครั้ง สําหรับเรื่องการเปดกลุมใหมในสภาอุตสาหกรรม และ สภา
หอการคา คงตองรวมกันพิจารณาเปนลําดับตอไป 

 
 
ประธานที่ประชุมเห็นวา ไมมีกรรมการบริหารสมาคมทานใดเสนอเรื่องเขาที่ประชุมอีกแลว  ซ่ึงวัน

ประชุมครั้งตอไปสมาคมฯ  จะมีหนังสือเชิญประชุมแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง  กลาวปดประชุมเวลา 19.30 น. 
 

 
 
 

ประธานที่ประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ  

นายกสมาคม 

จดบันทึกการประชุม 
คุณกมลทิพย ฤทธิ์เรือง 

เจาหนาที่สมาคม 
สมาคมพอคาไม 
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