
 
 
 
 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครัง้ท่ี 08/2558 
สมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 

วนัพธุท่ี 09 กนัยายน 2558 
ณ ท่ีทาํการสมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 

   

 
กรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุ 

1. คุณอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์  บรษิทั อสีตโ์คสท ์เฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) นายกสมาคมฯ 

2. คุณกรีต ิ  เสรมิประภาศลิป์ บรษิทั  เอส.พ.ีเอส. โคออพเพอเรท จาํกดั อุปนายก 

3. คุณพชิยั พนิิตกาญจนพนัธุ ์บรษิทั  พโิคท ีอนิทเีรยี เซนเตอร ์จาํกดั  อุปนายก 

4. คุณววิฒัน์ วภิวพาณชิย ์ บรษิทั ฮาวายไทย เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั  อุปนายก  

5. คุณดษิฐพงศ ์ ดุลยวทิย ์  บรษิทั เอสดพี ีอนิเตอรเ์ทรด จาํกดั  เลขาธกิาร 

6. คุณบุญญวฒัน์ ศริพิชัราวงศ ์ บรษิทั  พาราวูด้ ดไีซน์ อนิดทัรสี ์จาํกดั  กรรมการ 

7. คุณธชัชยั กลัยกร  บรษิทั โรงเลื่อยจกัรชยัประดษิฐ ์จาํกดั  กรรมการ 

8. คุณวโิรจน์ บรรเจดิรุง่ขจร บรษิทั เฮา้สแ์วร ์2000 จาํกดั   กรรมการ 

9. คุณปรชีา พพิทัธกุศลสขุ บรษิทั แพลนเน็ท มริาเคลิ จาํกดั   กรรมการ 

10. คุณธาราธร สมทิธภิานนท ์ บรษิทั ซติีโ้ฟม จาํกดั    กรรมการ 

11. คุณสวุโรจน์ ชวนนัทธ์นะโภคนิ บรษิทั เอน็.บ.ี พลิโล่ แมท็เทรส จาํกดั  กรรมการ 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

1. คุณปราโมทย ์ กจิจาํนงคพ์นัธุ ์ ทีป่รกึษา สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 

2. คุณธรีะชยั หล่อวนิิจนนัท ์ ทีป่รกึษา สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 

3. คุณกาญจนา   นพบุตรกานต ์ บรษิทั สเตนเลส ดไีซนส ์(ไทย) จาํกดั 

4. คุณวรวุฒ ิ  ตรนัเยอืง  บรษิทั ฉตัรนภารตัน์ เดคคอรเ์รชัน่ จาํกดั 

5. คุณอาแกว้   ตัง้บุญนิธวิงศ ์ บรษิทั คารเ์พนทร ีจาํกดั 

6. คุณทศันีย ์ โตเตม็  เจา้หน้าที ่สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 

 

คุณอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์นายกสมาคมฯ ประธานทีป่ระชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ       
ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี  กล่าวเปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
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วาระท่ี  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1 กิจกรรมและการประชมุของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจาํเดือนสิงหาคม – กนัยายน 2558  
 

คุณอารกัษ์ สุขสวสัดิ ์นายกสมาคมฯ รายงานกจิกรรมและการประชุมประจําเดอืน 
สิงหาคม – กันยายน 2558 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ท่ีประชมุ รบัทราบ 
 

วาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี 07/2558 
  คุณดิษฐพงศ์   ดุลยวิทย์ เลขาธิการสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ ครัง้ที ่07/2558   

ทีป่ระชุมจงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ ครัง้ที่ 07/2558 
เป็นเอกฉนัท ์

 
 

วนั / เดือน / ปี กิจกรรม / การประชมุ ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

11 ส.ค. 58 ประชุมผูอ้อกงานแสดงสนิคา้ TFIC Furniture 2015 (Outlet) 
คุณพชิยั, คุณชนิเทพ, 
คุณสภุทัร, คุณทศันีย ์

18 ส.ค. 58 ประชุมคณะทาํงานโครงการ Happy workplace  

คุณพชิยั, คุณววิฒัน์,  
คุณเนตรชนก, คุณสภุทัร, 
คุณปราโมทย,์ คุณทศันีย,์  
คุณอุษา 

20 ส.ค. 58 
ฟงัสมัมนาเรือ่ง “แนวโน้มความตอ้งการสนิคา้เฟอรนิ์เจอร ์
ของผูส้งูอายใุนญีปุ่น่” 

คุณนนัทว,ี คณุอุษา 

25 ส.ค. 58 ประชุมคณะทาํงาน TIFF 2016 
คุณจริวฒัน์, คณุพชิยั,  
คุณดษิฐพงศ,์ คุณไมตร,ี 
คุณสภุทัร, คุณทศันีย ์

28 ส.ค. 58 
ประชุมฟงัการชีแ้จงเรือ่งการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย  
ของโครงการ Happy Workplace 

คุณทศันีย ์

31 ส.ค. 58 
สมัมนาทางวชิาการและงาน “แนะนําบทบาทภารกจิของสาํนกังาน
นโยบายและยทุธศาสตรท์างการคา้”  

คุณทศันีย ์

01 ก.ย. 58 
ประชุมหารอืงานแสดงสนิคา้ TIFF รว่มกบั กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

คุณจริวฒัน์, คณุววิฒัน์, 
คุณดษิฐพงศ,์ คุณชนิเทพ, 
คุณนนัทว,ี คณุเนตรชนก, 
คุณสภุทัร, คุณไมตร,ี 

09 ก.ย. 58 แถลงขา่วงานแสดงสนิคา้ TFIC Furniture 2015 (Outlet) คุณอารกัษ์, คณุดษิฐพงศ ์
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วาระท่ี  3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 

3.1 การรวมงาน TIFF และ BIG & BIH 
 คุณดษิฐพงศ ์ ดุลยวทิย เลขาธกิารสมาคมฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า จาการทีไ่ด้

รว่มประชุมหารอืกบักรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ หวัขอ้ประชุมการรวมงาน TIFF และ BIG & BIH 
จากการหารอืทางกรมส่งเสรมิไดช้ีแ้จงเหตุผลของการรวมงาน คอื งบประมาณในการจดังานไม่ม ีและ การ
จดังานของทัง้ 2 งาน ไมป่ระผลสาํเรจ็เท่าทีค่วร จงึอยากจะรวมงานใหเ้ป็นไลฟ์สไตล ์โดยทางกรมสง่เสรมิฯ
ได้มกีารกําหนดนโยบายคร่าวๆในการรวมงาน แต่ด้วยบางนโยบายของกรมฯ ทางสมาคมฯ ไม่อาจที่จะ
ยอมรบัได ้เชน่ วนัเวลาการจดังาน สถานทีก่ารจดังาน ราคาขายพืน้ที ่และหากมกีารรวมงานกอ็ยากจะเสนอ
ใหต้ัง้เป็นชื่องานขึน้มาใหม่ และเบือ้งตน้อาจจะตอ้งรอทางกรมส่งเสรมิพจิารณาขอ้เสนอทีท่างสมาคมฯ ได้
ยืน่ขอเสนอไป 

 คุณกรีต ิ เสรมิประภาศลิป์ อุปนายกสมาคมฯ ไดเ้สนอในทีป่ระชุมว่า เหน็ดว้ยใน
การรวมงานใหเ้ป็นไลฟสไตล ์เพื่อจะไดเ้พิม่ภาพลกัษณ์ของานใหด้ใูหญ่ขึน้ เพิม่ความหลากหลายของสนิคา้
หากทาํไดก้จ็ะสามารถดงึผูซ้ือ้ใหเ้ดนิทางมาเดนิในงานได ้และผูซ้ือ้สามารถเลอืกสนิคา้ไดห้ลากหลาย แต่ใน
การจดังานไมค่วรแบ่งแยก Location ควรทีจ่ะผสมผสานกนัใหม้องเป็นภาพงานเดยีวกนัจรงิๆ และเหน็ควร
ทีจ่ะจบงานใหต้รงกบัวนัเสารอ์าทติยเ์พื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผูอ้อกงานไปไดบ้างส่วนเพราะบาง
บรษิทัทีอ่อกงานกย็งัมกีารขายในประเทศ 

 

คุณอารกัษ์  สุขสวสัดิ ์นายกสมาคมฯ ไดเ้สนอในทีป่ระชุมว่า การร่วมงานทุกงาน
ให้อยู่ในงานเดยีวกนัควรจะเร่งดําเนินการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก สามารถแข่งขนัใน
ตลาดโลกได ้หากมกีารรวมงานขึน้มาใหม่ไดเ้ชื่อว่าจะเป็นแรงดงึดูดลูกคา้ใหม้าดูงานทีป่ระเทศไทยไดม้าก
โดยตัง้เป้าของกลุ่ม AEC  

คุณพชิยั  พนิิตกาญจนพนัธุ์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เสนอในที่ประชุมว่า หากจะมี
การรวมงานกค็ดิว่าด ีเพื่อเพิม่ความหลากหลายดงึดดูผูซ้ือ้ ความใหญ่ของงาน เพยีงแต่ว่าตอ้งสอบถามทาง
กรมส่งเสริมให้แน่ชดัว่าหากจะรวมแล้วจะรวมอย่างไร ร่วมเมื่อไหร่ เพื่อหาข้อมูลที่ชดัเจนในการแจ้ง
ผูป้ระกอบการทีอ่อกงานและลกูคา้ 

 

ทีป่ระชุมอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง 
 

มติท่ีประชมุ  เหน็ดว้ยในการรวมงาน โดยใหค้ณะทาํงานมาแจง้ความคบืหน้าต่อไป  
 
3.2 งานสงัสรรคปี์ใหม่ของสมาคมฯ 
 คุณบุญญวฒัน์ ศริพิชัราวงศ ์ฝา่ยกจิกรรมฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า จากทีไ่ดร้บั

มอบหมายจดักจิกรรมงานสงัสรรคปี์ใหมข่องสมาคมฯ โดยเบือ้งตน้ไดห้าขอ้มลูสถานทีท่ีจ่ะจดัมาใหพ้จิารณา
กนัคอื หอ้งอาหารหลวิ โรงแรมคอนราด, ภตัตาคารอนัอนัเหลา, โรงแรมเรเนซองส์, โรมแรมแมน้ํา และ
ภตัตาคารเหมยหยวน ซึง่ทัง้หมดน้ีจะเป็นภตัตาคารอาหารจนีทัง้หมด  
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 คุณอารกัษ์  สุขสวสัดิ ์นายก สมาคมฯ ได้เสนอในที่ประชุมว่า ในการจดังานควร    
จะจดัใหเ้ป็นแบบไลฟ์สไตล ์โดยไดเ้สนอสถานที ่โรงแรม S31 หรอื รา้นอาหารนางกวกั ทองหล่อ และควร
เรยีนเชญินายกกติตมิศกัดิ ์ที่ปรกึษากติตมิศกัดิ ์ที่ปรกึภาคเอกสาร และผูใ้หญ่ในส่วนอื่นๆที่มอุีปการคุณ   
กบัสมาคมฯ รว่มงานปีใหมด่ว้ย คุณอารกัษ์ไดเ้สนอต่อว่า เบือ้งตน้ควรกําหนดวนัจดังานปีใหมเ่พื่อจะไดแ้จง้
ใหท้างผูใ้หญ่ทราบ schedule ล่วงหน้า   
    

มติท่ีประชมุ มอบใหคุ้ณบุญญวฒัน์ขอขอ้มลูสถานทีจ่ดังาน และ กําหนดจดัสงัสรรคปี์ใหมเ่ป็นวนัพุธที ่9 
ธนัวาคม 2558  

 
3.3 การจดัทาํหนังสือ Directory 2016 – 2017 
 คุณดษิฐพงศ์  ดุลยวทิย์ เลขาธกิารสมาคมฯ ได้ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาการขาย

หน้าโฆษณาหนงัสอื Directory 2016-2017 ว่ายงัคงราคาขายหน้าโฆษณาเท่าเดมิเท่ากบัปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่
ซึง่ปีทีผ่า่นมาสมาคมฯ ไดม้อบสว่นลดใหก้บัสมาชกิสมาคมฯ 50% จากยอดทีต่ัง้ขาย รายละเอยีดราคาขาย
หน้าโฆษณา 

รายละเอียด ราคาโฆษณา ราคาสมาชิกลด 50% 
เตม็หน้าสีส่ ี1 หน้า 33,000.00 16,500.00 
เตม็หน้าสีส่ ี2 หน้า 55,000.00 27,500.00 
เตม็หน้าสีส่ ี4 หน้า 80,000.00 40,000.00 

   

มติท่ีประชมุ อนุมตัใิหข้ายหน้าโฆษณาเทา่กบัปี 2015  
 

วาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 ประชมุสญัจร รว่มกบั กลุ่มอตุฯ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 คุณดษิฐพงศ ์ ดุลยวทิย ์ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า การจดัประชุมสญัจรรว่มกนัระหว่าง

สมาคมฯ และ กลุ่มอุตฯ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพื่อสานสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการบรหิารทัง้ 2 
องคก์ร ไดก้ําหนดจดัขึน้ระหว่างวนัที ่16 -17 ตุลาคม 2558 ณ หรรษารสีอรท์ จงัหวดัเพชรบุร ีและร่วม
กจิกรรมสาธารณกุศลมอบโรงอบเชือ้เหด็ โรงเพาะพนัธุเ์หด็ใหก้บัโรงเรยีน อ.ฮ.ลงิค ์(ในพระอุปถมัภส์มเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี)  จงึขอเรยีนเชญิกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมกจิกรรมน้ี โดยมรี่างกําหนดการ
ดงัน้ี 

ร่างกาํหนดการประชมุสญัจรรว่ม 2 องคก์ร 

วนัศุกรท์ี ่21 พฤศจกิายน 2558 
10.30 – 11.00 น. พรอ้มกนั ณ โรงเรยีน อ.ฮ.ลงิค ์ 

(ในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี) 
11.00 – 12.00 น. รว่มกจิกรรมสาธารณกุศล 

- พธิสีง่มอบโรงอบเชือ้เหด็ โรงเพาะพนัธุเ์หด็ 
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12.00 – 12.30 น. เดนิทางไปรา้นอาหาร................................ 

12.30 – 14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ................................. 

14.00 – 15.00 น. เดนิทางสูท่ีพ่กั หรรษารสีอรท์ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.30 – 22.00 น. ประชุมคณะกรรมการรว่ม 2 องคก์ร และ รว่มรบัประทานอาหาร  

22.00 น.   พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัศุกรท์ี ่16 ตุลาคม 2558 

07.30 – 09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

10.30 – 12.30 น. เชค็เอาท ์และออกเดนิทางกบัโดยสวสัดภิาพ 

   ----------------------------------------------------- 
 

4.2 กิจกรรม Business Matching ประเทศฟิลิปปินส ์และอินโดนีเซีย   
 คุณดิษฐพงศ์  ดุลยวิทย์  เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า          

ตามทีส่มาคมฯ มกีําหนดการเดนิทางไป Business Matching ทีป่ระเทศฟิลปิปินสแ์ละประเทศอนิโดนีเซยี      

เดนิทางไประหวา่งวนัที ่24 – 29 กนัยายน 2558 โดยสรปุมบีรษิทัทีส่นใจเขา้รว่มการเดนิทางดงัน้ี 
 

ประเทศฟิลิปปินส ์ ประเทศอินโดนีเซีย 
1. บรษิทั อสีตโ์คสท ์เฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) 1. บรษิทั อสีตโ์คสท ์เฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) 
2. บรษิทั เอส.พ.ีเอส โคออพเพอเรท จาํกดั 2. บรษิทั เอส.พ.ีเอส โคออพเพอเรท จาํกดั 
3. บรษิทั ววี ีเดคคอร ์จาํกดั (เครอือสีตโ์คสท)์ 3. บรษิทั ววี ีเดคคอร ์จาํกดั (เครอือสีตโ์คสท)์ 
4. บรษิทั อมิเมจ อนิเตอรม์ารเ์กต็ติง้ จาํกดั 4. บรษิทั อมิเมจ อนิเตอรม์ารเ์กต็ติง้ จาํกดั 
5. บรษิทั ซมิเมจ โมชัน่ จาํกดั 5. บรษิทั ซมิเมจ โมชัน่ จาํกดั 
6. บรษิทั แพคตติา้ จาํกดั 6. บรษิทั แพคตติา้ จาํกดั 
7. บรษิทั บาธรมู ดไีซด ์จาํกดั 7. บรษิทั บาธรมู ดไีซด ์จาํกดั 
8. บรษิทั สยามเฮา้สแ์อนดโ์ฮมส ์จาํกดั 8. บรษิทั สยามเฮา้สแ์อนดโ์ฮมส ์จาํกดั 
 9. บรษิทั เอส.บ.ี อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืน จาํกดั 

 

คุณอารกัษ์  สุขสวสัดิ ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งต่ออีกว่า การเดินทางครัง้น้ีทาง

สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนค่าสมคัรเข้าร่วมโครงการให้กบัสมาชิก ซึ่งการค่าสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

10,000 บาท และคา่หอ้งพกับางสว่น อาหารบางมือ้ทีท่างกรมสง่เสรมิฯ ไมไ่ดส้นบัสนุน  
 

ท่ีประชมุ รบัทราบ 
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4.3 รว่มพิธีเปิดงานแสดงสินค้า TFIC 2015 
  คุณดษิฐพงศ ์ดุลยวทิย ์ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีท่างสมาคมอุตสาหกรรมเครื่อง

เรอืนไทย ร่วมกบั กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกนัจดังานแสดง

สนิคา้ TFIC Furniture 2015 (Outlet ระหว่างวนัที ่23 – 27 กนัยายน 2558 ณ 1-4 อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

โดยจะมพีธิเีปิดงานในวนัพุธที ่23 กนัยายน 2558 จงึเรยีนเชญิกรรมการร่วมพธิเีปิดในวนัดงักล่าว  โดยมี

กาํหนดการดงัน้ี 

10.00 น.  นดัพบกนับรเิวณ หน้าฮอลล ์2 อมิแพค็เมอืงทองธานี 
10.30 – 10.45 น. พธิเีปิดงานแสดงสนิคา้ TFIC Furniture 2015 (Outlet) 
10.45 – 11.00 น. คณะกรรมการชมงาน TFIC Furniture 2015 (Outlet) 
11.00 – 12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารจนี Fisherman (หน้าฮอลล ์8) 
 

ท่ีประชมุ รบัทราบ 

 
 

ประธานทีป่ระชุมเหน็ว่า ไม่มกีรรมการบรหิารสมาคมฯ ท่านใดเสนอเรื่องเขา้ทีป่ระชุมอกีแลว้ ซึ่งวนั
ประชุมครัง้ต่อไปสมาคมฯ จะมหีนงัสอืเชญิประชุมแจง้ใหท้ราบอกีครัง้หน่ึง กล่าวปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
 

ประธานทีป่ระชุม 
คุณอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์

นายกสมาคม 

จดบนัทกึการประชุม 
คุณทศันีย ์ โตเตม็ 
เจา้หน้าทีส่มาคมฯ 

                                           สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย 
 


