
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 7-10/2559 ประจาํเดือนตุลาคม 2559  

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559 

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

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒิุชยั 2. คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ ์

3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุชิดชยั ฉ่ําพ่ึง  

5.   คณุพจน์ เทียมตะวนั                                                                                                                                                         6.    คณุนิธิธร สขุมนสั                                          

7.   คณุวรวฒิุ ภกัดีสตัยพงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8.    คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      9.    คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10.   คณุสมสขุ ภิญโญเจริญย่ิง                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

      11.   คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ ์                                                              

                                                   

 

คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

             1.  คณุสวิุชา  บญุเตม็                                                    2. คณุเอกรัฐ นาคเกษม 

             3. คณุนิติ ศิริสตูร 

   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 

    1.  คณุชชัวาล พยคัฆ์เจริญสขุ         2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ด ี

      3. คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง                                           4.  คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน                                       

      5. คณุฉวีวรรณ บรรดาศกัดิ ์

 

ผู้ร่วมประชุม(ภายนอก) 

      1. คณุวิศว์กรณ์ (คณุธราธร ช่ือเดิม) ศรีสกลุ  

 

คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 

       1. คณุสมบตัิ ประสารศิลป์ชยั  (ครัง้ท่ี 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       3.  คณุกญัจน์ จิระเกียรติวฒันา (ครัง้ท่ี 2)                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                             

2. คณุธีระโชติ รัตนไตรภพ  (ครัง้ท่ี 2)       

4.  คณุอศัวิน ปัน้ศิริ    (ครัง้ท่ี 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

  

คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ติดภารกิจ                     



 
 

 
ประธานท่ีประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

เปิดประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา 

 

วาระท่ี 1 : เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

- คุณชยัยงค ์เทียนวฒิุชยั นายสมาคมฯ แจง้ท่ีประชุมทราบถึงวนัน้ี มีความยนิดีท่ีจะแนะนาํ

คุณวิศวก์รณ์ (คุณธราธร ช่ือเดิม) ใหค้ณะกรรมการในการประชุมในวนัน้ีทราบว่า        

คุณวิศวก์รณ์ จะมาเป็นวิทยากรอบรม DGR ของสมาคมฯ 

    

  วาระท่ี 2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุมประจาํเดือนครัง้ท่ี 6-9 /2559 

  -    คณะกรรมการอา่นสรุปรายงานการประชมุ หน้า 1-11 และไมมี่ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มติท่ีประชุม  รับรอง  

 

วาระท่ี 3 : เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   

      3.1 การเงนิสมาคมฯ ประจาํเดือนกันยายน 2559 

- คณุศิริพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงานการเงิน  สมาคมฯ ประจําเดือนกนัยายน 2559 

 

     รวมรายรับ    เดือน ม.ค-ก.ย. 59    533,808.07 

                รวมรายจ่าย  เดือน ม.ค-ก.ย. 59                         939,555.68 

                รายจ่ายสงูกวา่รายรับ     405,747.61 

            

             ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 30 กันยายน รวมทัง้สิน้ 7,341,489.64 บาท    

     มติท่ีประชุม รับรองการเงินสมาคมฯเดือนกนัยายน 2559 และให้โอนจากบญัชีประจํา 

                      ธนาคารธนชาต รายสามเดือน เลขท่ี บญัชี 001-1-26058-8 เข้าบญัชีออมทรัพย์  

                           ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี บญัชี 179-4-0882-1 จํานวน 500,000 บาท  

 

 

 

 



 
 

 
 

     3.2 สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการสมาคมฯ ประจาํเดือนกันยายน 

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 30 กันยายน 2559 

ลาํดับ 

ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1. 

 

อ.6 กนัยายน 2559 สมาพนัธ์ผู้ให้บริการ    
โลจิสติกส์ไทย 

ประชมุคณะทํางานการจดังาน TILOG 2016 คณุจารุวรรณ 

2. พ.7 กนัยายน 2559 สภาหอการค้า       

แห่งประเทศไทย 

ประชมุหารือแนวทางการพฒันาภาคบริการสาขา 

โลจิสติกส์ของไทยภายใต้บริบทการกําหนดทิศทาง 

การพฒันาประเทศตามโมเดล ประเทศไทย 4.0 

คณุชยัยงค์  

คณุพจน์ 

    3. พฤ.8 กนัยายน 2559 กรมสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศ 

เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการพิจารณาการ

ประกวดรางวลั ครัง้ท่ี 6/2559 

คณุชยัยงค ์

     4. จ.12 กนัยายน 2559 กรมสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศ 

ร่วมงานแถลงขา่วการจดังานและประชมุคณะ  

กรรมการอํานวยการจดังาน TILOG ครัง้ท่ี 4/2559 

คณุชยัยงค์  

คณุเรืองศรี 

      5. พฤ.15 กนัยายน 2559 กรมสง่เสริมการค้า
ระหวา่งประเทศ 

เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวลัผู้ประกอบธรุกิจสง่ออก

ดีเดน่ 2559 และการเปิดงาน Thailand Innovation 

and Design Expo 2016  

คณุชยัยงค ์

      6. จ.19 กนัยายน 2559 บริษัท การบินไทย 

จํากดั (มหาชน) 

ร่วมดงูานท่ีนิคมอตุสาหกรรม Eastern seaboard 

Rayong เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ Free 

zone 

คณุสวิุชา  

คณุอาร์ม 

    7. พ.21 กนัยายน 2559 สํานกังานศลุกากร

ตรวจสินค้าท่าอากาศ

ยานสวุรรณภมิู 

ประชมุหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

กบัการดําเนินโครงการ Air Cargo Security ครัง้ท่ี 

1/2559  

คณุสวิุชา  

คณุอาร์ม 



 
 

 

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันท่ี 1- 30 กันยายน 2559 

ลาํดับ 

ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม 

  8. 

 

พ.21-ศ.23 กนัยายน 

2559 

กรมสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศ 

พิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ประจําปี 2559 

(TILOG – LOGISTIX 2016) 

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าท่ีสมาคม 

      9. อ.27 กนัยายน 2559 มหาวิทยาลยั            

เทคโนโลยี              

พระจอมเกล้าธนบรีุ 

ประชมุระดมความคดิเห็น (ช่วงระหวา่ง) จดัทํา

ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทนุ

ธรุกิจบริการ 

คณุชยัยงค์                      

คณุนิธิธร 

  10. พ.28 กนัยายน 2559 กรมสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศ 

ประชมุหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

กรณีสายเดินเรือฮนัจิน ของเกาหลีใต้ล้มละลายและ

หยดุการให้บริการ สง่ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบธรุกิจ

ระหวา่งประเทศของไทย  

คณุชยัยงค์                         

คณุนิพนัธ์                        

คณุสาธิต                          

บญุสิริพิพฒัน์ 

(ทนาย) 

  11. พ.28 กนัยายน 2559 บริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จํากดั (มหาชน) 

ร่วมงานพิธีทําบญุเลีย้งพระ เน่ืองในโอกาสครบรอบ

การดําเนินงานท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

คณุสวิุชา 

  12. 

 

พฤ.29 กนัยายน 2559 บริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จํากดั (มหาชน) 

ประชมุ ตามข้อร้องเรียนของนายกสมาคมผู้สง่ออก

ดอกกล้วยไม้ไทย กรณีประกาศของบริษัท บางกอก

ไฟท์  เซอร์วิส (BFS)  ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ใน วนัท่ี 1 

ตลุาคม 2559 

คณุพจน์ 

คณุอมฤทธ์ิ            

คณุชชัวาล 

  13. พฤ.29 กนัยายน 2559 บริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จํากดั (มหาชน) 

ประชมุคณะกรรมการอํานวยความสะดวก ณ. เขต

ปลอดอากร และคลงัสินค้าท่าอากาศสวุรรณภมิู   

ครัง้ท่ี 6-2559 

คณุสวิุชา                         

คณุเดชาวฒิุ 

ท่ีประชุม รับทราบ และให้ผู้จดัการสมาคมฯ คดัเลือกเนือ้หาท่ีน่าสนใจลงใน TAFA Newsletter 



 
 

 
3.3 ความคืบหน้าการตกแต่งสํานักงาน 

-  ทางผู้ รับเหมาได้เข้ามาดําเนินปรับปรุง ซึ่งทํามาให้การประชมุคณะกรรมการครัง้นี ้

   ต้องมีการประชมุสญัจรท่ีบริษัท ยามาโตะ คาดวา่จะเสร็จวนัท่ี 2 พ.ย.  

      ท่ีประชุม รับทราบ 

 

3.4 ความคืบหน้าประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 

            -  อยู่ในช่วงดําเนินการเตรียมเอกสาร ยงัไมไ่ด้สมคัรเน่ืองจากต้องสมคัรในปีหน้า 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

      3.5 ความคืบหน้าการส่งตัวแทนสมาคมฯ ไปเข้าฝึกอบรม DG Instructor for Train The 

Trainer Course ท่ี IATA Training Center ท่ีประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Building TAFA Owned 

DGR Instructor 
 ท่ีประชุม มีมต ิ

  1. อนมุตัิงบประมาณ 170,000 บาท บวก ลบ 10 % ในสง่วิทยากร(คณุธราธร) 

                             ไปอบรมเป็นวิทยากร 

  2. การเจรจาสว่นแบ่งกบั ACBA เร่ืองสว่นแบ่งรายได้  

     2.1 สมาคมทาฟ่าจ่ายคา่ใช้จ่ายในการสง่วิทยากรไปเรียนเองและไมแ่บ่งรายได้ 

                       ให้กบั ACBA  

                2.2 สมาคมทาฟ่ายินให้ ACBA เข้าร่วมลงทนุ 30 % แตก่่อนแบ่งสมาคมทาฟ่าหกัคา่ 

                      ดําเนินการ20% และคา่ใช้จ่ายในการอบรมและแบ่งคืน ACBA ตามสดัสว่นท่ี 

                      ลงทนุ 

 

      วาระท่ี 4 : เร่ืองเสนอพจิารณา 

4.1 พจิารณาบริษัทสมาชกิ บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จาํกัด ได้รวมกิจการ กับ บริษัท 

ยูทีไอ เวิลด์วาย จํากัด โดย บริษัท ดีเอสวีฯ คงใช้ช่ือเดิม สําหรับ บริษัท ยูทีไอฯ ได้เปล่ียนช่ือ

เป็น บริษัท ดีเอสวี โซลูช่ันส์ จาํกัด  
    ท่ีประชุม รับทราบ 

  

 

 



 
 

 
4.2 พจิารณาจัดทาํ VDO Presentation สมาคมฯ  

     ท่ีประชุม อนมุตัิ งบ 10,000 บาท ในการจดัทํา และนดัจดัทําวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 

                    เวลา 11.00 น. ณ ท่ีทําการสมาคมฯ โดยเชิญคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ  

                    ร่วมการถ่ายทํา  

 

4.3 พจิารณาจัดทาํ TAFA Year Book 2016  

      - ต้นทนุในการการจดัพิมพ์ 180,000 บาท 

       -  ผู้สนใจลงโฆษณา  

   1. บริษัท วีคาร์โก จํากดั              ปกหลงัด้านซ้าย  ราคา 50,000 บาท 

    2. บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จํากดั ปกหลงัด้านในขวา ราคา 20,000 บาท 

    3. Heritage Trans International Co.,Ltd สนบัสนนุการจดัทํา 50,000 บาท 

                โดยไมล่งโฆษณา 

        -  ให้คณุเรืองศรี นายทะเบียนเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ        

        -  กําหนดเสร็จภายใน เดือนธนัวาคม 2559 เพ่ือแจกพร้อมกระเช้าของขวญัปีใหม ่ 

      ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  

 

4.4 พิจาณาการจัดการแข่ง ขัน TAFA Friendship Bowl 2016, TAFA Friendship Golf 

Tournament 2016  

       ท่ีประชุม มีมต ิ

-    ไมจ่ดักิจกรรม TAFA Friendship Bowl 2016 และTAFA Friendship  

     Golf Tournament 2016 ในปีให้เล่ือนจดัในปีหน้า (2017) โดยปี 2017 

     ไมเ่ก็บคา่สนบัสนนุกิจกรรมสมาคมฯ และทําจดหมายแจ้งสมาชิก 

- จดักิจกรรม CSR แจกของท่ีสนามหลวง   

 

วาระท่ี 5: เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

   5.1  Airport Logistics Park + TAFA Consortium Project  

1. ในระหวา่งวนัท่ี 7-8 ธนัวาคม เดินทางไปดงูานท่ี สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
    โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมเดนิทาง:-  

- กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 



 
 

 
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั(มหาชน) 

- ท่าอากาศยานอูต่ระเภา 

- บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

- สมาคมตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศไทย 

- กรมศลุกากร 

ในการนีก้ารบินไทยสนบัสนนุตัว๋เคร่ืองบินและคา่โรงแรม, กรมสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศสนบัสนนุคา่อาหาร 

และในการเดินทางไปครัง้ทางสมาคมฯ โดยนายกสมาคมจะผลกัดนัให้

หน่วยงานตา่งๆท่ีร่วมเดินทางไปในครัง้นี ้ให้ร่วมลงทนุในโครงการ Airport 

Logistics Park  

  2. ตัง้คณะทํางาน  

   คณะทํางานประกอบด้วย 

   1 . . นายชยัยงค ์  เทียนวฒิุชยั      ประธานคณะทํางาน 

     2. นายสวิุชา     บญุเตม็            หวัหน้าคณะทํางาน 

     3. นายณรงค์    ศภุนคร             เลขาคณะทํางาน 

     4. นางเรืองศรี  สงัข์วาลนชุ         คณะทํางาน 

                                5. นายนิติ        ศิริสตูร               คณะทํางาน 

     6. นายฐาปนะ  ทรงธรักษ์           คณะทํางาน 

      7. นายเอกรัฐ    นาคเกษม          คณะทํางาน    

ท่ีประชุม รับทราบ 

    

 5.2 Eximnet แบ่งรายได้เข้าสมาคมฯ เดือนกันยายน 2559 

      ท่ีประชุม รับทราบ  

 

5.3 สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนกันยายน 2559 

      ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 



 
 

 
วาระท่ี 6 : เร่ืองอ่ืนๆ  

 วาระท่ี 6.1 คณะกรรมการเห็นสมควรเป็นเอกฉนัท์ ให้วา่จ้างผู้จดัการคนใหมแ่ละมีระยะทดลองงาน 

                              อย่างมากไมเ่กิน 90 วนัเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ การบริหารงานสมาคม และมีมติอนมุตัิให้ 

                              คณุชชัวาล ผจก.คนปัจจบุนัลาออกได้ โดยจ่ายเงินเดือนลว่งหน้า 1 เดือนพร้อม 

                              คา่สวสัดิการ เพ่ิมให้ 30,000 บาท เพ่ือให้ตอบแทน กบัผลงานในอดีตท่ีผา่นมา 

  

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17:00 นาฬิกา 

 

บันทกึและจัดทาํรายงานการประชุมโดย 

คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 
 


