รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครัง้ ที่ 08/2558
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
วันพุธที่ 09 กันยายน 2558
ณ ที่ทาํ การสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนไทย
กรรมการบริ หารเข้าร่วมประชุม
1. คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ ์
บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2. คุณกีรติ
เสริมประภาศิลป์ บริษทั เอส.พี.เอส. โคออพเพอเรท จํากัด
3. คุณพิชยั
พินิตกาญจนพันธุ์ บริษทั พิโคที อินทีเรีย เซนเตอร์ จํากัด
4. คุณวิวฒ
ั น์
วิภวพาณิชย์
บริษทั ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ จํากัด
5. คุณดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย์
บริษทั เอสดีพี อินเตอร์เทรด จํากัด
6. คุณบุญญวัฒน์ ศิรพิ ชั ราวงศ์
บริษทั พาราวูด้ ดีไซน์ อินดัทรีส์ จํากัด
7. คุณธัชชัย
กัลยกร
บริษทั โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จํากัด
8. คุณวิโรจน์
บรรเจิดรุง่ ขจร บริษทั เฮ้าส์แวร์ 2000 จํากัด
9. คุณปรีชา
พิพทั ธกุศลสุข บริษทั แพลนเน็ท มิราเคิล จํากัด
10. คุณธาราธร สมิทธิภานนท์ บริษทั ซิตโ้ี ฟม จํากัด
11. คุณสุวโรจน์ ชวนันท์ธนะโภคิน บริษทั เอ็น.บี. พิลโล่ แม็ทเทรส จํากัด
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณปราโมทย์
2. คุณธีระชัย
3. คุณกาญจนา
4. คุณวรวุฒ ิ
5. คุณอาแก้ว
6. คุณทัศนีย์

กิจจํานงค์พนั ธุ์
หล่อวินิจนันท์
นพบุตรกานต์
ตรันเยือง
ตัง้ บุญนิธวิ งศ์
โตเต็ม

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทีป่ รึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนไทย
ทีป่ รึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนไทย
บริษทั สเตนเลส ดีไซนส์ (ไทย) จํากัด
บริษทั ฉัตรนภารัตน์ เดคคอร์เรชัน่ จํากัด
บริษทั คาร์เพนทรี จํากัด
เจ้าหน้าที่ สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนไทย

คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ ์ นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ทีส่ ละเวลาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ กล่าวเปิดประชุมเวลา 16.30 น.

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1

กิจกรรมและการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ ์ นายกสมาคมฯ รายงานกิจกรรมและการประชุมประจําเดือน
สิง หาคม – กัน ยายน 2558 ของคณะกรรมการบริห ารสมาคมอุ ต สาหกรรมเครื่อ งเรือ นไทย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
วัน / เดือน / ปี

กิ จกรรม / การประชุม

11 ส.ค. 58

ประชุมผูอ้ อกงานแสดงสินค้า TFIC Furniture 2015 (Outlet)

18 ส.ค. 58

ประชุมคณะทํางานโครงการ Happy workplace

20 ส.ค. 58

ฟงั สัมมนาเรือ่ ง “แนวโน้มความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ของผูส้ งู อายุในญีป่ นุ่ ”

25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
31 ส.ค. 58

ประชุมคณะทํางาน TIFF 2016
ประชุมฟงั การชีแ้ จงเรือ่ งการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
ของโครงการ Happy Workplace
สัมมนาทางวิชาการและงาน “แนะนําบทบาทภารกิจของสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการค้า”

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณพิชยั , คุณชินเทพ,
คุณสุภทั ร, คุณทัศนีย์
คุณพิชยั , คุณวิวฒ
ั น์,
คุณเนตรชนก, คุณสุภทั ร,
คุณปราโมทย์, คุณทัศนีย,์
คุณอุษา
คุณนันทวี, คุณอุษา
คุณจิรวัฒน์, คุณพิชยั ,
คุณดิษฐพงศ์, คุณไมตรี,
คุณสุภทั ร, คุณทัศนีย์
คุณทัศนีย์
คุณทัศนีย์

09 ก.ย. 58

คุณจิรวัฒน์, คุณวิวฒ
ั น์,
ประชุมหารืองานแสดงสินค้า TIFF ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง คุณดิษฐพงศ์, คุณชินเทพ,
ประเทศ
คุณนันทวี, คุณเนตรชนก,
คุณสุภทั ร, คุณไมตรี,
แถลงข่าวงานแสดงสินค้า TFIC Furniture 2015 (Outlet)
คุณอารักษ์, คุณดิษฐพงศ์

ที่ประชุม

รับทราบ

01 ก.ย. 58

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 07/2558
คุ ณ ดิษ ฐพงศ์ ดุ ล ยวิท ย์ เลขาธิก ารสมาคมฯ ขอให้ท่ีป ระชุ ม อ่า นรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครัง้ ที่ 07/2558
ทีป่ ระชุมจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครัง้ ที่ 07/2558
เป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1

การรวมงาน TIFF และ BIG & BIH

คุณดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า จาการทีไ่ ด้
ร่วมประชุมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หัวข้อประชุมการรวมงาน TIFF และ BIG & BIH
จากการหารือทางกรมส่งเสริมได้ชแ้ี จงเหตุผลของการรวมงาน คือ งบประมาณในการจัดงานไม่มี และ การ
จัดงานของทัง้ 2 งาน ไม่ประผลสําเร็จเท่าทีค่ วร จึงอยากจะรวมงานให้เป็ นไลฟ์สไตล์ โดยทางกรมส่งเสริมฯ
ได้มกี ารกําหนดนโยบายคร่าวๆในการรวมงาน แต่ด้วยบางนโยบายของกรมฯ ทางสมาคมฯ ไม่อาจที่จะ
ยอมรับได้ เช่น วันเวลาการจัดงาน สถานทีก่ ารจัดงาน ราคาขายพืน้ ที่ และหากมีการรวมงานก็อยากจะเสนอ
ให้ตงั ้ เป็ นชื่องานขึน้ มาใหม่ และเบือ้ งต้นอาจจะต้องรอทางกรมส่งเสริมพิจารณาข้อเสนอทีท่ างสมาคมฯ ได้
ยืน่ ขอเสนอไป
คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เสนอในทีป่ ระชุมว่า เห็นด้วยใน
การรวมงานให้เป็ นไลฟสไตล์ เพื่อจะได้เพิม่ ภาพลักษณ์ของานให้ดใู หญ่ขน้ึ เพิม่ ความหลากหลายของสินค้า
หากทําได้กจ็ ะสามารถดึงผูซ้ อ้ื ให้เดินทางมาเดินในงานได้ และผูซ้ อ้ื สามารถเลือกสินค้าได้หลากหลาย แต่ใน
การจัดงานไม่ควรแบ่งแยก Location ควรทีจ่ ะผสมผสานกันให้มองเป็ นภาพงานเดียวกันจริงๆ และเห็นควร
ทีจ่ ะจบงานให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เพื่อเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระของผูอ้ อกงานไปได้บางส่วนเพราะบาง
บริษทั ทีอ่ อกงานก็ยงั มีการขายในประเทศ
คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ ์ นายกสมาคมฯ ได้เสนอในทีป่ ระชุมว่า การร่วมงานทุกงาน
ให้อยู่ในงานเดียวกันควรจะเร่งดําเนินการ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ หากมีการรวมงานขึน้ มาใหม่ได้เชื่อว่าจะเป็ นแรงดึงดูดลูกค้าให้มาดูงานทีป่ ระเทศไทยได้มาก
โดยตัง้ เป้าของกลุ่ม AEC
คุณพิชยั พินิตกาญจนพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เสนอในที่ประชุมว่า หากจะมี
การรวมงานก็คดิ ว่าดี เพื่อเพิม่ ความหลากหลายดึงดูดผูซ้ อ้ื ความใหญ่ของงาน เพียงแต่ว่าต้องสอบถามทาง
กรมส่ง เสริม ให้แ น่ ช ดั ว่า หากจะรวมแล้ว จะรวมอย่า งไร ร่ว มเมื่อ ไหร่ เพื่อ หาข้อ มูล ที่ช ดั เจนในการแจ้ง
ผูป้ ระกอบการทีอ่ อกงานและลูกค้า
ทีป่ ระชุมอภิปรายอย่างกว้างขวาง
มติ ที่ประชุม เห็นด้วยในการรวมงาน โดยให้คณะทํางานมาแจ้งความคืบหน้าต่อไป

3.2

งานสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมฯ

คุณบุญญวัฒน์ ศิรพิ ชั ราวงศ์ ฝา่ ยกิจกรรมฯ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า จากทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจัดกิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมฯ โดยเบือ้ งต้นได้หาข้อมูลสถานทีท่ จ่ี ะจัดมาให้พจิ ารณา
กันคือ ห้องอาหารหลิว โรงแรมคอนราด, ภัตตาคารอันอันเหลา, โรงแรมเรเนซองส์, โรมแรมแมนํ้ า และ
ภัตตาคารเหมยหยวน ซึง่ ทัง้ หมดนี้จะเป็ นภัตตาคารอาหารจีนทัง้ หมด
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คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ ์ นายก สมาคมฯ ได้เสนอในที่ประชุมว่า ในการจัดงานควร
จะจัดให้เป็ นแบบไลฟ์สไตล์ โดยได้เสนอสถานที่ โรงแรม S31 หรือ ร้านอาหารนางกวัก ทองหล่อ และควร
เรียนเชิญนายกกิตติมศักดิ ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ ที่ปรึกภาคเอกสาร และผูใ้ หญ่ในส่วนอื่นๆที่มอี ุปการคุณ
กับสมาคมฯ ร่วมงานปี ใหม่ดว้ ย คุณอารักษ์ได้เสนอต่อว่า เบือ้ งต้นควรกําหนดวันจัดงานปี ใหม่เพื่อจะได้แจ้ง
ให้ทางผูใ้ หญ่ทราบ schedule ล่วงหน้า
มติ ที่ประชุม มอบให้คุณบุญญวัฒน์ขอข้อมูลสถานทีจ่ ดั งาน และ กําหนดจัดสังสรรค์ปีใหม่เป็ นวันพุธที่ 9
ธันวาคม 2558

3.3

การจัดทําหนังสือ Directory 2016 – 2017

คุณดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาการขาย
หน้าโฆษณาหนังสือ Directory 2016-2017 ว่ายังคงราคาขายหน้าโฆษณาเท่าเดิมเท่ากับปี ทผ่ี า่ นมาหรือไม่
ซึง่ ปี ทผ่ี า่ นมาสมาคมฯ ได้มอบส่วนลดให้กบั สมาชิกสมาคมฯ 50% จากยอดทีต่ งั ้ ขาย รายละเอียดราคาขาย
หน้าโฆษณา
ราคาโฆษณา
ราคาสมาชิ กลด 50%
รายละเอียด
เต็มหน้าสีส่ ี 1 หน้า
33,000.00
16,500.00
เต็มหน้าสีส่ ี 2 หน้า
55,000.00
27,500.00
เต็มหน้าสีส่ ี 4 หน้า
80,000.00
40,000.00
มติ ที่ประชุม อนุ มตั ใิ ห้ขายหน้าโฆษณาเท่ากับปี 2015

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1

ประชุมสัญจร ร่วมกับ กลุ่มอุตฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย์ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การจัดประชุมสัญจรร่วมกันระหว่าง
สมาคมฯ และ กลุ่มอุตฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริหารทัง้ 2
องค์กร ได้กําหนดจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 16 -17 ตุลาคม 2558 ณ หรรษารีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และร่วม
กิจกรรมสาธารณกุศลมอบโรงอบเชือ้ เห็ด โรงเพาะพันธุเ์ ห็ดให้กบั โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีร่างกําหนดการ
ดังนี้
ร่างกําหนดการประชุมสัญจรร่วม 2 องค์กร
วันศุกร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2558
10.30 – 11.00 น.
พร้อมกัน ณ โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์
(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
11.00 – 12.00 น.
ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล
- พิธสี ง่ มอบโรงอบเชือ้ เห็ด โรงเพาะพันธุเ์ ห็ด
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12.00 – 12.30 น.
12.30 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
18.30 – 22.00 น.
22.00 น.
วันศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม 2558
07.30 – 09.00 น.
10.30 – 12.30 น.

4.2

เดินทางไปร้านอาหาร................................
รับประทานอาหารกลางวัน .................................
เดินทางสูท่ พ่ี กั หรรษารีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ประชุมคณะกรรมการร่วม 2 องค์กร และ ร่วมรับประทานอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า
เช็คเอาท์ และออกเดินทางกับโดยสวัสดิภาพ
-----------------------------------------------------

กิจกรรม Business Matching ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนี เซีย

คุ ณ ดิ ษ ฐพงศ์ ดุ ล ยวิ ท ย์ เลขาธิ ก ารสมาคมฯ ได้ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
ตามทีส่ มาคมฯ มีกําหนดการเดินทางไป Business Matching ทีป่ ระเทศฟิลปิ ปิ นส์และประเทศอินโดนีเซีย
เดินทางไประหว่างวันที่ 24 – 29 กันยายน 2558 โดยสรุปมีบริษทั ทีส่ นใจเข้าร่วมการเดินทางดังนี้
ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
1. บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั เอส.พี.เอส โคออพเพอเรท จํากัด
3. บริษทั วีวี เดคคอร์ จํากัด (เครืออีสต์โคสท์)
4. บริษทั อิมเมจ อินเตอร์มาร์เก็ตติง้ จํากัด
5. บริษทั ซิมเมจ โมชัน่ จํากัด
6. บริษทั แพคติตา้ จํากัด
7. บริษทั บาธรูม ดีไซด์ จํากัด
8. บริษทั สยามเฮ้าส์แอนด์โฮมส์ จํากัด

ประเทศอิ นโดนี เซีย
1. บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั เอส.พี.เอส โคออพเพอเรท จํากัด
3. บริษทั วีวี เดคคอร์ จํากัด (เครืออีสต์โคสท์)
4. บริษทั อิมเมจ อินเตอร์มาร์เก็ตติง้ จํากัด
5. บริษทั ซิมเมจ โมชัน่ จํากัด
6. บริษทั แพคติตา้ จํากัด
7. บริษทั บาธรูม ดีไซด์ จํากัด
8. บริษทั สยามเฮ้าส์แอนด์โฮมส์ จํากัด
9. บริษทั เอส.บี. อุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน จํากัด

คุณ อารักษ์ สุ ข สวัสดิ ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้ง ต่ ออีกว่า การเดิน ทางครัง้ นี้ ท าง
สมาคมฯ จะให้การสนับ สนุ นค่าสมัค รเข้าร่ว มโครงการให้กบั สมาชิก ซึ่งการค่าสมัค รเข้าร่ว มโครงการ
10,000 บาท และค่าห้องพักบางส่วน อาหารบางมือ้ ทีท่ างกรมส่งเสริมฯ ไม่ได้สนับสนุน
ที่ประชุม

รับทราบ
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4.3

ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า TFIC 2015

คุณดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย์ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีท่ างสมาคมอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแสดง
สินค้า TFIC Furniture 2015 (Outlet ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2558 ณ 1-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยจะมีพธิ เี ปิ ดงานในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 จึงเรียนเชิญกรรมการร่วมพิธเี ปิ ดในวันดังกล่าว โดยมี
กําหนดการดังนี้
10.00 น.
นัดพบกันบริเวณ หน้าฮอลล์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี
10.30 – 10.45 น.
พิธเี ปิ ดงานแสดงสินค้า TFIC Furniture 2015 (Outlet)
10.45 – 11.00 น.
คณะกรรมการชมงาน TFIC Furniture 2015 (Outlet)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารจีน Fisherman (หน้าฮอลล์ 8)
11.00 – 12.00 น.
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานทีป่ ระชุมเห็นว่า ไม่มกี รรมการบริหารสมาคมฯ ท่านใดเสนอเรื่องเข้าทีป่ ระชุมอีกแล้ว ซึ่งวัน
ประชุมครัง้ ต่อไปสมาคมฯ จะมีหนังสือเชิญประชุมแจ้งให้ทราบอีกครัง้ หนึ่ง กล่าวปิ ดประชุมเวลา 19.00 น.
จดบันทึกการประชุม
ประธานทีป่ ระชุม
คุณทัศนีย์ โตเต็ม
คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ ์
นายกสมาคม
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ
สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนไทย
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