
 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 2-5/2559 ประจาํเดือนพฤษภาคม 2559  

วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

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

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒิุชยั 2.  คณุนิธิธร สขุมนสั  

3.   คณุพจน์ เทียมตะวนั   4.    คณุชิดชยั ฉ่ําพึ่ง 

5.   คณุณรงค์  ศภุนคร 6.    คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์ 

7.   คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ       8.    คณุสมบตัิ  ประสานศิลป์ชยั                                                                              

      9.   คณุสมสขุ ภิญโญเจริญย่ิง                                             10.   คณุอศัวิน ปัน้ศิริ                                                                           

 

      11.    คณุกญัจน์ จิระเกียรติวฒันา                                                                                 

                                                      

  

 

คณะอนกุรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1    คณุสวิุชา  บญุเตม็                                        

                                        

                                  

 

   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  คณุชชัวาล พยคัฆ์เจริญสขุ         2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ด ี

                                         

    

คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 

       1. คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ ์ 2. คณุวรวฒิุ ภกัดีสตัยพงศ ์

       3. คณุธีระโชติ รัตนไตรภพ 4. คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ประธานท่ีประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

เปิดประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา 

วาระท่ี 1 : เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

คณุชยัยงค(์นายกสมาคม) แจ้งท่ีประชมุทราบ 

1.  ได้เข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสง่เสริมภาพลกัษณ์ ขยายเครือขา่ยโลจิสตกิส์การค้า 
      เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหวา่งวนัท่ี 16-19 พฤษภาคม 2559 ร่วมกบักรมสง่เสริม   
     การค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้ภาครัฐไทยตื่นตวัและ ได้เห็นการ  
     สนบัสนนุจากภาครัฐของสิงคโปร์ตอ่อตุสาหกรรมโลจิสติกส์อย่างจริงจงัได้ผลท่ีเดน่ชดั  
     โดยเน้นเร่ืองการประกอบธรุกรรมฟรีโซนท่ีสนามบินชางงีอย่างแท้จริง          
      ผลท่ีได้รับจากการไปครัง้นีค้อ่นข้างมาก และได้เห็นการพฒันาของสมาคมทิฟฟ่าไปไกล 
      กวา่สมาคมทาฟ่า  
      และทางสมาคมฯ ได้อธิบายกิจกรรมของฟรีโซนให้กบัทางกรมฯ ได้เข้าใจมากย่ิงขึน้  

2.  ทางสมาคมฯ จะเข้าเย่ียมสมาคมทิฟฟ่า  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ และเสนอแลกเปล่ียน 

     ความคิดระหวา่งสมาคมฯ  

       

     วาระท่ี 2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุมประจาํเดือนครัง้ท่ี 1-4 /2559 

- คณะกรรมการอา่นสรุปรายงานการประชมุ หน้า 1-15 และไมมี่ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มตท่ีิประชุม  รับรอง  

 

วาระท่ี 3 : เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   

      3.1 การเงนิสมาคมฯ ประจาํเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 

- คุณศิริพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงานการเงินสมาคมฯ ประจําเดือนมีนาคม-เมษายน 

2559 

            ให้ท่ีประชมุทราบ โดยท่ีประชมุไมมี่ข้อสอบถามและข้อสงสยัใดๆ 

 

     รวมรายรับ    เดือน ม.ค-มี.ค. 59    903,320.40 

                รวมรายจ่าย  เดือน ม.ค-มี.ค. 59                      1,089,816.73 

                รายจ่ายสงูกวา่รายรับ    186,496.33 
            

             ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 มีนาคม 2559 รววมทัง้สิน้ 8,725,025.81 บาท    

 

 



 

  

 

     รวมรายรับ    เดือน ม.ค-เม.ย. 59    391,512.55 

                รวมรายจ่าย  เดือน ม.ค-เม.ย. 59                         564,022.85 

                รายจ่ายสงูกวา่รายรับ    172,510.30 
            

             ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 30 เมษายน 2559 รววมทัง้สิน้ 8,396,674.99 บาท    

     มติท่ีประชุม รับรองการเงินสมาคมฯเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 และอนมุตัิให้ดําเนินการ 

                          นําระบบ I Cash มาใช้ในการจ่ายเช็คของสมาคมฯ 

 

       3.2 สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการสมาคมฯ  

               ประจาํเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 

 

สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการสมาคมฯประจาํเดือนมีนาคม 2559  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 มีนาคม 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1. 

 

พฤ.3 มี.ค. 2559 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพ่ือวิพากษ ์

หลกัสูตรใหม่ของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

คุณอมฤทธ์ิ 

     2. อ.8 มี.ค. 2559 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  เขา้ร่วมฟังเสวนาเร่ือง “ธุรกิจ E-commerce กบั

อนาคตประเทศไทย”  

คุณชชัวาล 

     3. ศ.18 มี.ค. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  สมัมนาปฐมนิเทศโครงการศึกษาจดัทาํแผน

จดัการขนส่งท่ีย ัง่ยนืสาํหรับเมืองท่ีเป็นจุด

เช่ือมต่อเสน้ทางอาเซียนไฮเวยฯ์ 

คุณชชัวาล 

      4. จ.21 มี.ค. 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์ 

งานวนัสถาปนากรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์ครบรอบ 64 ปี  

คุณชยัยงค ์                 

คุณจารุวรรณ 

      5. จ.21 มี.ค. 2559 บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน)  

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยความสะดวก    

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คร้ังท่ี  3/2559             

(FAL 3/2016) 

คุณฐาปนะ 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 มีนาคม 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

       6. พ.23 มี.ค. 2559 สมาคมทาฟ่า ประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า

และชุดใหม่เพ่ือวางแผนและมอบหมายงาน 

คณะกรรมการ 

เจา้หนา้ท่ีสมาคม 

      7. พ.23 มี.ค. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ฟังการบรรยายและแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

“ร่างพระราชบญัญติัแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 

....” ฉบบัใหม่ 

คุณอิเชษฐ ์         

ผูแ้ทนคุณกลัศิริ 

    8. พ.23 มี.ค. 2559 กระทรวงคมนาคม  ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือระดมสมอง และให้

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํร่างแผน      

ยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-

2564 คร้ังท่ี 1/2559  

คุณชชัวาล 

     9. พฤ.24 มี.ค. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ประชุม เร่ือง พิจารณาการปรับปรุงโครสร้าง

อตัราภาษีศุลกากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต คร้ังท่ี 1/2559 

คุณจารุวรรณ 

    10. พฤ.24 มี.ค. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  สมัมนา Digital Customs คุณจารุวรรณ 

     11. พฤ.24 มี.ค. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจาํปี คร้ังท่ี 50  คุณชชัวาล 

   12. จ.28 มี.ค. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  สมัมนาเร่ือง "โอกาส อุปสรรคและกฎระเบียบ 

ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเพ่ือนบา้นกบัการ

ประกอบการคลงัสินคา้  

คุณนิธิธร 

    13. จ.28 มี.ค. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “ช่วยกนัคิด 

ร่วมกนัผลกัดนั เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของไทย : ดา้นการศึกษา ระบบ

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ”  

คุณวรวุฒิ 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 31 มีนาคม 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

     14. พ.30 มี.ค. 2559 สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือ 

แห่งประเทศไทย  

ประชุมคณะกรรมการ  Logistics System   

และ  Trade Facilitation วาระปี 2558-2560 

คร้ังท่ี 3/2559  

คุณพจน ์

     15. พ.30 มี.ค. 2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์ 

Excellent Logistics Management Award 

(ELMA) ประจาํปี 2559 คร้ังท่ี 1/2559  

คุณชยัยงค ์  คุณธนัว ์

คุณชชัวาล 

     16.    พฤ.31 มี.ค. 2559 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน)  

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยความสะดวก              

ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คร้ังท่ี 3/2559 

คุณสุวิชา  คุณฐาปนะ 

คุณนิติ 

 

 

สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการสมาคมฯประจาํเดือนเมษายน 2559  

 

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 30 เมษายน 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1. 

 

ศ.8 เม.ย. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

 

สมัมนา การใชป้ระโยชนจ์ากความตกลง

การคา้เสรีไทย-ชิลี 

คุณอศัวิน 

     2. จ.11 เม.ย. 2559 กรมศุลกากร  ประชุมช้ีแจงโครงการระบบการปล่อยสินคา้

ล่วงหนา้ (Pre-arrival Processing System)  

คุณสุวิชา  คุณอาร์ม 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 30 เมษายน 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

     3. อ.19 เม.ย. 2559 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์  ประชุมขบัเคล่ือนนโยบายของสาํนกังาน คณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา คณะอนุกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือพฒันากาํลงัคน

อาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ 

คร้ังท่ี 3/2559 

คุณชชัวาล 

      4. พฤ. 21 เม.ย.2559 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน  

แสดงสินคา้ TILOG – LOGISTIX 2016     

คร้ังท่ี 2/2559 

คุณศิริพรรณ 

      5. พฤ. 21 เม.ย.2559 

 

สมาพนัธผ์ูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย ร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ เร่ือง “โลจิสติกส์

กบัเขตพฒันาเศรษฐกิจ ” 

คุณชชัวาล 

       6. พฤ. 21 เม.ย.2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบโลจิสติกส์                 

คร้ังท่ี 6-2/2559  

คุณนิธิธร 

      7. ศ.22 เม.ย. 2559 บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน)  

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยความสะดวก        

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คร้ังท่ี  4/2559 

(FAL 4-2016) 

คุณสุวิชา  คุณฐาปนะ 

คุณเอกรัฐ 

    8. ศ.22 เม.ย. 2559 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร  

สมัมนาทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการ

ลงทุน (Market Sounding)  

คุณชชัวาล 

 

 



 

  

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 30 เมษายน 2559 

ลาํดับที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

     9. ศ.22 เม.ย. 2559 สภาผูส่้งออกสินคา้ทางเรือ  สมัมนาเผยแพร่ผล การศึกษาโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานสถานีตรวจสอบ

นํ้ าหนกัโดยใชร้ะบบอจัฉริยะเพ่ีอรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

คุณจารุวรรณ 

    10. อ.26 เม.ย. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจาํปี คร้ังท่ี 49  คุณชชัวาล 

     11. พฤ.27 เม.ย. 2559 สมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศ (TIFFA)  

ร่วมเป็นเกียรติงานเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี 2559 คุณชยัยงค ์คุณชิดชยั            

คุณณรงค ์

   12. พฤ.27 เม.ย. 2559 กรมศุลกากร  ประชุมคณะทาํงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน

เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการนาํเขา้ส่งออก  

คุณอาร์ม 

    13. พฤ.27 เม.ย. 2559 สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการ  Logistics System   

และ  Trade Facilitation วาระปี 2558-2560 

คร้ังท่ี 4/2559   

คุณชานนท ์       

(ผูแ้ทนคุณกญัจน์) 

     14. ศ.29 เม.ย. 2559 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัทาํ

ประกาศกรมศุลกากรเร่ือง หลกัเกณฑแ์ละพิธี

การสาํหรับการลดอตัราอากรและยกเวน้อากร

ศุลกากร ตามมาตรา 12  

คุณสุวิชา 

- ครัง้ต่อไปจะมีตารางสรุปผลการเข้าร่วมประชุมและสมัมนาต่างๆให้กรรมการทราบ เพ่ือกระชับและ

รวดเร็วในการประชมุ 

ท่ีประชุม รับทราบ  

 

 

 



 

  

  3.2.1 สรุป ความสะดวก และการทาํงานหลังจากแบ่งสายงานจากการประชุมกรรมการ 

ครัง้ท่ี 1 พร้อมปรับเปล่ียน เพื่อประสิทธิภาพของการทาํงาน  

                       - คุณพจน์  

       - ให้ทางสมาคมฯคดักรองก่อนสง่ให้คณะกรรมการ การเข้าประชมุท่ีเก่ียวข้อง 

                                               และมีประโยชน์กบัสมาชิกจริงๆ และเสนอให้ทางสมาคมจดัการสมัมนา 

                                               ให้แก่สมาชิก, ให้ความรู้แก่สมาชิกเก่ียวกบัด้านศลุกากร และฟรีโซน 

   - คุณสมบัต ิ

    - ทางสมาคมฯ ควรมีแนวทางให้กบัคณะกรรมการในการทํางาน  

   - คุณกัญจน์ 

    - ระยะเวลาในการตอบรับการเข้าร่วมประชมุ  

   - คุณอัศวนิ 

    - อยากจะเห็นวิชัน่ท่ีชดัเจนของสมาคมฯ  

   - คุณนิธิธร 

    - อยากเห็นในด้านของสมาคมฯ ให้ประโยชน์อะไรแก่สมาชิกบ้าง 

   - คุณศิริพรรณ 

    - จะทําอย่างไรให้เกิดความน่าเช่ือถือแก่สมาชิก  

   - คุณเรืองศรี 

    - จะทําอย่างไร ท่ีจะเกิดประโยขน์แก่สมาชิก 

   - คุณสมสุข 

    - มมุมองของสมาชิกท่ีดตีอ่สมาคม 

   - คุณสุวชิา 

    - สมาคมฯ ควรให้สง่ขา่วสารท่ีมีประโยชน์ตอ่สมาชิกอยา่งรวดเร็วทนัเหตกุารณ์,  

                                              ให้มีการจดัสมัมนาแก่สมาชิก  

- คุณณรงค์ 

     -  การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการร่วมกนั และจะกร่ันกรองงานท่ีเข้ามาก่อน  

        สง่ให้กรรมการพิจารณาเข้าร่วมประชมุ 

   - คุณชดิชัย 

    - แจ้งการปรับเปล่ียนงานและหน้าท่ีเพ่ือความเหมาะสมหลงัจากการ 

                                                    เข้ารับมอบหมายงานของอปุนายกฯแตล่ะท่าน 

 

  

 

 



 

  

 

   คุณชัยยงค์ชีแ้จง ต่อกรรมการ  

- ให้คณะกรรมการพิจาณาความสําคญัของแต่การประชุมควรท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่

และแจ้งกลบัมายังคณุณรงค์ และคณุณรงค์จะพิจารณาและกระจ่ายงานออกไป

ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีของสมาคมฯ เข้าร่วมประชมุสมัมนา  

- งานสายสมัพนัธ์กบัหน่วยงานตา่งๆท่ีเชิญร่วมงาน สมาคมฯควรท่ีเข้าร่วม 

- งานสมัมนา อยากให้กรรมการช่วยกนั โดยให้คณุอศัวินเป็นแกนหลกั  

- กรรมการเก่ามีแนวทางให้กรรมการใหมใ่นการประชมุ สมัมนาและการเป็นวิทยากร 

- เร่ืองระยะเวลาในการตอบรับเข้าร่วมประชุม สําหรับหน่วยงานราชการ เราไม่

สามารถกําหนดระยะเวลาได้เน่ืองจากขัน้ตอนการทํางานของราชการ  

- เร่ืองวิชัน่ กําลงัหาหนทางสร้างรายได้ให้กบัสมาคมฯ เพ่ือให้สมาคมฯอยู่ได้ 

- การส่ือการกบัสมาชิก คอ่นข้างอยาก แตท่างสมาคมฯ จะพยายามทําตอ่ไป  

 

จากหนึ่งเดือนท่ีผา่นมากรรมการได้ทดลองทํางาน สรุปจากนี ้หากมีงานเข้าสมาคมฯ  

จะให้คณุณรงค์กลัน่กรอง ก่อนท่ีจะสง่ให้กรรมการท่ีเก่ียวข้อง    

และแตง่ตัง้ให้คณุนิธิธรเป็นอปุนายกคนท่ี 1   

  ท่ีประชุม รับทราบ 

 

          3.3 บริษัท พรชัย วสิาหกิจ จาํกัด ขอขึน้ราคาค่าเช่าสํานักงานสมาคมฯ 

      - ตามท่ีสมาคมได้ทําหนงัสือขอเข้าพบคณุประชยั เลียวไพรัตน์ ประธรรมการ 

          บริษัท พรชยัวิสาหกิจ จํากดั สรุปได้ดงันี ้

             - ทําสญัญา 3 ปี โดย ปีท่ี 1 ในอตัรา 400 บาท ปีท่ี 2-3 ในอตัรา 440 บาท 

  - คา่เช่าระหวา่ง 1พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 ในอตัรา 400 บาท 

  - คา่เช่าระหวา่ง 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2562    ในอตัรา 440 บาท              

     ท่ีประชุม  รับทราบ   

 

 วาระท่ี 4 : เร่ืองเสนอพจิารณา 

4.1 พจิารณา ทาํอย่างไรสมาคมจะต่อสู้กับทาง BFS เพื่อร้องเรียนการให้บริการท่ีไม่ได้รับการ

อาํนวยความสะดวกกับทางผู้ใช้บริการคลังสินค้า  
- ท่ีผา่นมาทางสมาคมฯ ได้ร่วมประชมุกบัทาง BFS 4 ครัง้ โดยมีการท่าฯ เป็นเจ้าภาพ แต่ทาง BFS ก็ไม่

รับฟังทาฟ่า และให้ทางสมาคมฯสง่รายงานการประชมุให้กบัทางกรรมการทราบถึงผลท่ีได้หารือกบัทาง BFS  

 

 



 

  

ท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 

    4.2 พจิารณาประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นประจาํปี 2559  

     ท่ีประชุม ให้คณุชิดชยั เลขาธิการสมาคมฯ และคณุชชัวาล ผู้จดัการสมาคมฯ 

                                 เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ 

 

 4.3 พจิารณาใบเสนอราคา Application ในระบบ IOS, Android 

      ท่ีประชุม ให้นําเข้าพิจารณาในการประชมุเดือนมิถนุายน  

 

 4.4 พจิารณากรมธรรม์คํา้ประกันสําหรับลูกจ้าง โดยคุณนิพันธ์ (บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี ้จาํกัด) 
               - คณุนิพนัธ์แจ้งเก่ียวกบั โครงการ DIP ทาง ACBA ขอให้แจ้งลว่งหน้า 6 เดือน ก่อนถึงกําหนด 

                     ตอ่กรมธรรม์ 

       - สําหรับกรมธรรม์คํา้ประกนัสําหรับลกูจ้าง 

- คา่เบีย้ประกนั 2,000 บาท คุ้มครอง 100,000 บาท / คน/ปี 

- คา่ตอบแทนจากการขายประกนัให้สมาชิก จากบริษัทประกนั เข้าสมาคมฯ  

 จะจดัสมัมนาชีแ้จ้งให้สมาชิกในเดือนมิถนุายน คณุนิพนัธ์จะแจ้งวนัเวลาท่ีแน่นอน 

 ให้สมาคมฯ ทราบ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกเข้าร่วมสมัมนา  

  ท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 5: เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

    5.1 Eximnet แบ่งร่ายได้เข้าสมาคมฯ เดือนมีนาคม-เมษายน 2559 

         ท่ีประชุม รับทราบ  

   5.2 สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนมีนาคม-เมษายน 2559 

                  ท่ีประชุม รับทราบ 

  5.3  สมาชกิ M Inter-Corp Logistics Co.,Ltd. แจ้งยกเลิกเป็นสมาชกิ 

                  ท่ีประชุม รับทราบ และมีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

วาระท่ี 6 : เร่ืองอ่ืนๆ –หากมี- 

  

 

 
ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 18:20 นาฬิกา 

 

บันทกึและจัดทาํรายงานการประชุมโดย 

คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 

 

 


