
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 18/2553 
สมาคมพอคาไม  

วันพฤหัสที ่21 มกราคม 2553 เวลา 18:30 – 21:10 น. 
ณ หองประชุมสมาคมพอคาไม ชั้น 2 อาคารสมาคมพอคาไม  

 
กรรมการบริหารเขารวมประชุม 
1. คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ  บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ  บจก.โกลเดนกรุพมาสเตอรเทรด  อุปนายก 
3. คุณเอกชัย  ตัง้กิจงามวงศ  หจก. ลายวิจิตร    อุปนายก 
4. คุณชัยธนา  ชูประภาวรรณ  บ.จก. สินอุดมพาณิชย (1981)  ผูแทนอุปนายก 
5. คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข  บจก. ลีโอวูดอิมแพ็ค   ผูแทนอุปนายก 
6. คุณบัณฑูร คณุานพรัตน   หจก. เจาฮะเฮงคาไม   เหรัญญิก 
7. คุณเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน  บจก. ไมลายวิจิตร   เลขาธิการ 
8. คุณธนพล อเนกสิทธิสิน   บจก. ไมลายวิจิตร 
9. คุณสุพจน สนชัยวานชิ   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร  ผูแทน ผช.เลขาธิการ 
10. คุณการณุ ไกรระว ี   หจก. ออมใหญคาไม   สมาชิกสัมพันธ 
11. คุณดุสิต ผองเมฆินทร   บจก. คุงโหมว    ผช.สมาชิกสมัพันธ 
องคกรตาง ๆ 
12. คุณประดิษฐ พบสุข   ที่ปรึกษาสมาคมดานกฎหมายปาไม 
 

คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ี  กลาวเปดประชุมเวลา 19.00 น. 

 
วาระที่  1 ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1 กิจกรรมของสมาคมพอคาไม  
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงกิจกรรมและการประชุม

ประจําเดือนธนัวาคม 2552 -มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / การประชุม ผูเขารวมประชุม 
21 ธ.ค. 2552 
 

เขารวมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย สภาหอการคา
แหงประเทศไทย ครัง้ที่ 2/2552 ณ อาคารจรูญ สีบุญเรอืง 
 

คุณการุณ 
 

21 ธ.ค. 2552 
 

ประชุมครั้งที ่1 เรื่องแบบแปลนการปรับปรุงหองประชุม หองทํางาน 
หองรับแขก ชัน้ 2 รวมกับสถาปนิก ของ บ.อุตสาหกรรมดสีวัสดิ์ 
ณ สมาคมพอคาไม 

คุณจิรวัฒน, คณุเอกสิทธิ์  
และคุณสันตชยั 
 

24 ธ.ค. 2552 
 

เขารวมอวยพรปใหม ผูการปาไมรวมกับสมาคมพอคาสงไมออกและ
นําเขา ณ กรมปาไม 
 

คุณสุรศักดิ์ 
คุณไพศาล 
คุณเอกชัย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 21 คร้ังที่ 17/2552 
  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  เลขาธิการสมาคมฯ ขอใหที่ประชุมอานรายงานการประชุม สมัยที่ 21 
ครั้งที่ 17/2552 

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 
17/2552    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 
 
 
 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / การประชุม ผูเขารวมประชุม 
9 ม.ค. 2553 
 

ประชุมครั้งที ่2 เรื่องระยะเวลา และการดําเนินการปรับปรงุ 
หองประชุม หองทํางาน หองรับแขก ชัน้ 2 

คุณจิรวัฒน 
คุณการุณ 
คุณเอกสิทธิ์  

14 ม.ค. 2553 
 

รวมประชุมคณะกรรมการสมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 6/2552 และพบปะสังสรรคสมาชิก 10 องคกร 
ณ สมาคมโรงเลื่อยจักร 
 

คุณจิรวัฒน 
คุณเอกชัย 
คุณการุณ 
คุณเอกสิทธิ์ 

15 ม.ค. 2553 รวมเปนเจาภาพงานสวดอภิธรรมศพ 
คุณพอของซอพรรณี (หจก.ไทยเจริญวัสดุ) และซอ บจก.ส.สิทธิพรรุงเรอืง 
ณ วัดบําเพ็ญเหนือ ศาลา 1 

คณะกรรมการสมาคม ฯ 

17 ม.ค. 2553 
 

เขารวมประกอบพิธีคํานับศพ 
คุณพอของซอพรรณี (หจก.ไทยเจริญวัสดุ) และซอ บจก.ส.สิทธิพรรุงเรอืง 
ณ วัดบําเพ็ญเหนือ ศาลา 1 

คุณจิรวัฒน คณุวีระชัย 
คุณทวีชัย คุณสมคิด 
คุณเอกสิทธิ์ 

19 ม.ค. 2553 
 

รวมเปนเจาภาพงานสวดอภิธรรมศพ 
คุณพอเซียวชวง แซฉั่ว 
คุณพอของคุณศรีเกียรติ ศรีศิรินทร  
บ. เอี่ยมพนา ณ วัดไทรใหญ 

คณะกรรมการสมาคม ฯ 
 

21 ม.ค. 2553 
 

เขารวมประกอบพิธีคํานับศพคุณพอเซียวชวง แซฉั่ว 
คุณพอของคุณศรีเกียรติ ศรีศิรินทร บ. เอี่ยมพนา ณ วัดไทรใหญ 

คุณวิวัฒน 
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3.2  กิจกรรมโครงการพอคาไมยั่งยืน  

คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวากิจกรรมของสมาคมฯ ครั้ง
ตอไปจะนําสมาชิกไปเยี่ยมชม และศึกษาระบบการบริหารงานแบบมาตรฐาน ของบริษัท สยามวูดแลนด จํากัด 
เปนบริษัทที่ทําวีเนียร  รวมถึงมีการทําระบบ TSQF ซ่ึงเปนระบบบริหารจัดการที่ไมยุงยาก และไดผลลัพธที่
คอนขางดี สําหรับกําหนดเวลาที่จะไปเยี่ยมชมนาจะเปนชวงหลังประชุมใหญสามัญประจําป ของสมาคมฯ นาจะ
เปนชวงตนเดือนเมษายน 2553 อยางไรจะแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ และประสานกับ บริษัท เอส.บี.พี. ทิมเบอร จํากัด เพ่ิมเติมเพ่ือขอเยี่ยมชมในวันเดียวกบั
สยามวูดแลนดดวย 
 
  3.3  การจัดเตรียมการ เพื่อตอนรับงานประชุม 

คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงกับที่ประชุมวาในชวงเดือนกุมภาพันธ
และมีนาคมทีจ่ะถึงสมาคมฯ ตองเตรียมการเพื่อตอนรับแขกดังน้ี 

• เปนเจาภาพตอนรับคณะองคกรปาไมจากประเทศมาเลเซีย (MTC) วนัที่ 2 
กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00 น. 

• เปนเจาภาพประชุมสมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมประเทศไทยชวงเดือนมีนาคม 
มติที่ประชุม แตงตั้งคณะทาํงานโดยประกอบดวย คุณการุณ คุณสพจน คุณสมคิดและ คุณทวีสนิ รวมถึงฝายเลขา 
โดยคณะทํางานตองมีการประชุมหารือการตอนรับ MTC กอนที่คุณจิรวัฒน นายกสมาคมฯ จะเดินทางไปดงูานที่
สหรัฐอเมริกา สําหรับการประชุมสมาพันธฯ ตองกําหนดเปนวันเดียวกับการประชมุประจําเดือนโดยประชุม
ประจําเดือนกอนหลังจากนั้นจึงประชุมสมาพันธฯ 
 
วาระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

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

ของสมาคมฯ ประจําเดือนธนัวาคม 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ-รายจายของสมาคมฯ ประจําเดือนธันวาคม 2552 อยางเปน

เอกฉันท 
4.2 พิจารณาผูเขารวมประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ไดแจงที่ประชมุวาไดรับหนังสือเชิญประชมุคณะกรรมการ
เศรษฐกิจ  วนัพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2553  เวลา 12.00 น. ณ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
มติที่ประชุม มอบหมายใหคุณสุพจน สนชัยวานชิ เปนผูแทนไปรวมประชุมในวันดังกลาว 
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วาระที่  5 เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 สรุปการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมหองประชมุ หองทํางาน หองรับรอง ชั้น 2 
คณะทํางานการปรับปรุงหองประชุม หองทํางาน และหองรับรอง นําโดยคุณการุณ ไกรระ

วี ไดสรุปความกาวหนาของการดําเนินการซึ่งไดดําเนินการเรื่องระบบไฟ และระบบไมคประชมุ ไปบางสวนแลว 
โดยในสวนของการดําเนินการปรับปรุงสรปุได ดังน้ี 

หองประชุมชั้นสอง  
• ปรับปรุงระบบไฟ และไมคประชุม ซ่ึงไดดําเนินการแลว และไดทําการทดสอบในการประชุม

ในวันนีเ้ลย  
• เปลี่ยนเกาอ้ีใหมเปนแบบหมุนได ซ่ึงจะทําใหสะดวกในการประชุม โดยคุณจิรวัฒนไดนํา

ตัวอยางมาใหทางคณะกรรมการไดรวมกันติดสินใจในวันนี้ดวย 
• ดําเนินการขัดและทําสีพ้ืนปารเกใหม 
• เปลี่ยนวอลลเปเปอรใหม 

หองทํางาน 
• สลับหองทํางานกับหองรับรอง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการรบัรองแขกตาง ๆ  
• มีโตะทํางานสาํหรับกรรมการ 1 ชุด และสาํหรับเจาหนาที่สมาคมฯ 1 ชุด มีตูสําหรับใสเอกสาร 

แฟมตางๆ โตะวางคอมพิวเตอร ชุดรับแขก 
• ดําเนินการขัดและทําสีพ้ืนปารเกใหม 
• เปลี่ยนวอลลเปเปอรใหม 

หองรับรอง  
• จัดโตะเกาอ้ีสําหรับการประชุมกลุมยอย ชุดรับแขก 
• มีโตะสําหรับวางถวยรางวัล มีตูสําหรับใสเอกสาร นิตยสารตางๆ  
• ดําเนินการขัดและทําสีพ้ืนปารเกใหม 
• เปลี่ยนวอลลเปเปอรใหม 

หนาหองรับรอง และหองประชุม 
• จัดโตะสําหรับวาง Coffee Break และเครือ่งด่ืมตาง ๆ ใหม  
• จัดโตะสําหรับการลงทะเบียนใหม 
• จัดบอรดสําหรับติดขอมูลขาวสารใหม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  5.2   ความคืบหนาเรื่องสลากออมสิน 
   คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาขณะนี้ไดซ้ือสลากออม
สินมาเรียบรอยแลวเปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยนําเอกสารมาใหที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3 เลื่อนการพิสจูนสัญชาติของแรงงานตางดาว 

คุณประดิษฐ พบสุขที่ปรึกษาสมาคมฯดานกฏหมายไดแจงที่ประชุมวากระทรวงแรงงานที่มี
การใหมีการใหพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน ขณะน้ีผอนผันใหผูประกอบการไปอีก 2 
ป 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

5.4 สรุปผลการประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสภาหอการคาไทย 
ครั้งที่ 2/2552 

 คุณการุณ ไกรระวี สมาชิกสัมพันธของสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากการไดเขารวม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สภาหอการคาแหงประเทศไทย โดยแจงวากรมแรงงานตองการ
ทราบความตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน เพ่ือสรางนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม วาควรมกีารพัฒนาอยางไร ขณะน้ีมีแตนักศึกษาจบปริญญาตรีแตไมสามารถหาแรงงานฝมือได 
โดยกรมแรงงานจะนําผูที่จบปริญญาตรีมาฝกงานนอกสถานที่และมีเบี้ยเลี้ยงให โดยสถานประกอบการที่นํา
นักศึกษาไปฝกงานสามารถเคลมภาษไีด 2 เทา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.5 สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมไทย 10 องคกร 
ครั้งที่ 6/2552  
   คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาจากการรวมประชุมกับ
สมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมประเทศไทยนั้น ขณะน้ีทุกสมาคมฯ มีความยากลําบากในการจะผลักดันโครงการ 
หรือกฎหมายตางๆ  จึงมีความจําเปนตองพ่ึงสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยคุณจิรวัฒน ไดรับมอบหมาย
ใหตั้งกลุมที่เกี่ยวกับไม ภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซึ่งขณะนี้ทีมงานของเราคอนขางเขมแข็งนาจะ
เริ่มผลักดันกอน  
มติที่ประชุม เห็นดวย 
   

ประธานที่ประชุมเห็นวา ไมมีกรรมการบริหารสมาคมทานใดเสนอเรื่องเขาที่ประชุมอีกแลว  ซ่ึงวัน
ประชุมครั้งตอไปสมาคมฯ  จะมีหนังสือเชิญประชุมแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง  กลาวปดประชุมเวลา 21.10 น. 

 
 
 

ประธานที่ประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ  

นายกสมาคม 

จดบันทึกการประชุม 
คุณกมลทิพย ฤทธิ์เรือง 

เจาหนาที่สมาคม 
สมาคมพอคาไม 
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