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                     รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 18-9/2560 ประจ าเดือนกันยายน 2560  
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 2. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ ์
3.   คณุนิธิธร สขุมนสั   4.    คณุพจน์ เทียมตะวนั 

5.   คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ 6    คณุณรงค์  ศภุนคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7    คณุชิดชยั ฉ ่ำพึง่       8.    คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                                                                             

      9.   คณุสมบตั ิประสำรศิลป์ชยั                                                     10.  คณุสมสขุ ภิญโญเจริญดียิ่ง   

 

        11.  คณุอศัวิน ปัน้ศริิ  

        
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
           

   

        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
          1.   คณุกฤชภำส์ นำฑีสวุรรณ            2. คณุจำรุวรรณ จนัทร์ดี 

            3.  คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง                          4. คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน  
            5. คณุฉวีวรรณ บรรดำศกัดิ ์
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
           1.  คณุเรืองศรี  สงัข์วำลนชุ (ครัง้ท่ี 5)         2.  คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ  (ครัง้ท่ี 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            3. คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์ (ครัง้ท่ี 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.  คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันำ (ครัง้ท่ี 7)         
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
             1. คณุสวุิชำ บญุเต็ม      
                                                   
             ประธานที่ประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย นายกสมาคมฯ ประธานในการประชุม  

         เปิดประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา 
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    วำระที  กำรด ำเนินกำร/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

 วำระที 1  เร่ืองประธำนแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทรำบ 
1. ทำงสมำคมฯ โดยนำยกสมำคมฯ ร่วมหำรือเก่ียวกบั
โครงกำร  
     TAFA Consortium มีแนวโน้มท่ีดีขึน้  
       
2. ควำมสมัพนัธ์กบัภำครัฐ  
    -     กรมพฒันำธุระกิจกำรค้ำ มีงบประมำณ ให้กลุม่ธุรกิจ 
          โลจิสตกิส์ (100,000 บำท) ทำงสมำคมฯ 
          ขอมำสนบัสนนุเก่ียวกบัโครงกำร  TAFA Consortium 

-   กรมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ  
          ทำงสมำคมฯ ผลกัดนั EEC โดยเร่ิมต้นจำกกำร 
          จดัสมัมนำ ในงำน TILOG  
          EEC จะเปิดสถำบนัสอนนกับนิ เพ่ือผลิตบคุคลำกร 
          เพ่ือรองรับ สนำมบนิอูต่ะเภำ  
3. มีนำคม 2561 ครบวำระกรรมกำรชดุเดมิ  
    และเตรียมเลือกตัง้กรรมกำรชดุใหม่ 
4. ผลกัดนัโครงกำร TAFA Consortium  
 

  

 วำระที 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชมุประจ ำเดือน กรกฎำคม2560 

ครัง้ท่ี 17-8 /2560 หน้ำ 1-9 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขำธิกำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 

 

วำระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า  
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วำระท่ี 3.1  

 
การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมำคมฯ แจ้งรำยงำนกำรเงิน 
สมำคมฯ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2560 

รวมรำยรับ เดือน ส.ค. 60             276,834.61 

รวมรำยจำ่ย  เดือน ส.ค. 60             620,289.80 

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ           343,455.19 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 สิงหาคม รวมทัง้สิน้ 
7,908,735.10 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองกำรเงินสมำคมฯ เดือนสิงหำคม 2560   

 
เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 
 
 

 

วำระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

 
 

 

         
การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-31 สิงหาคม 2560 

ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. พ.2 สงิหำคม 2560 สภำหอกำรค้ำ 

แหง่ประเทศไทย 
ประชมุเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อจดัท ำแผน
ยทุธศำสตร์ฯ ของ สนข กระทรวงคมนำคม 

คณุกฤชภำส ์

2. ศ.4 สงิหำคม 2560 ส ำนกังำนนโยบำยและแผน 
กำรขนสง่และจรำจร  

ทีม AMP ประชมุ โครงกำรน ำร่อง         
Free Zone ที่ได้รับกำรอนมุตัจิำก สนข. 

คณุนิธิธ  
คณุสวุิชำ 

คณุสมบตัิ  
คณุกฤชภำส ์

3. พ.9 สงิหำคม 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำ        
ระหวำ่งประเทศ 

เข้ำร่วมงำนแถลงขำ่วกำรจดังำนแสดง
สนิค้ำ TILOG 2017 และเข้ำร่วมประชมุ
คณะกรรมกำรฯ ครัง้ที4่/2560  

คณุชยัยงค์  
คณุกฤชภำส ์
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4. ศ.11 สงิหำคม 2560 สมำพนัธ์ผู้ให้บริกำร             
โลจิสติกส์ไทย 

 

ประชมุวำระพิเศษ ครัง้ที่ 2/2560 คณุกลัศิริ,  
คณุจำรุวรรณ 

5. พ.16 สงิหำคม 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

พิธีเปิดงำน TILOG-LOGISTIX 2017 คณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่สมำคม 

6. พ.16 สงิหำคม 2560 สมำคม TAFA  สมัมนำ EEC มีบทบำทกบักำรขนสง่สนิค้ำ
ทำงอำกำศอยำ่งไรในอนำคต 

คณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่สมำคม 

7. พ.16 สงิหำคม 2560 TAFA นกัธุรกิจเกำหล ี เข้ำพบหำรือเจรจำธุรกิจ คณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่สมำคม 

8. พฤ.17 สงิหำคม2560 สมำคมโลจิสตกิส์ มณฑล
กวำงตุ้ง 

กำรสร้ำงระเบียงโลจิติกส์นำนำชำติจำก
มณฑลกุ้ยโจว สำธำรณประชำธิปไตย
ประชำชนจีนสูไ่ทย ถึงมำเลย์เซยี 

คณุนิธิธร  
คณุชยัยงค์ 

คณุณรงค์      
คณุกฤชภำส์  

9. 
 

พฤ.17 สงิหำคม2560 BRAVIA CAPITAL ควำมเป็นไปด้ำนกำรลงทนุและหุ้นสว่น
เชิงกลยทุธ์ 

คณุชยัยงค์ 

10. ศ.18 สงิหำคม 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

งำน TILOG-LOGISTIX 2017 คณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่สมำคม 

11. ศ. 18 สงิหำคม 2560 กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เข้ำร่วมกิจกรรมประกวดสมำคม   กำรค้ำ
ดีเดน่ 2560 

คณุกฤชภำส์   
คณุกรภทัร 

12. พ.23 สงิหำคม 2560 ส ำนกังำนนโยบำยและ
แผนกำรขนสง่และจรำจร 
(สนข.)  

สมัมนำเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ครัง้ที่ 1 โครงกำรศกึษำท ำ
แผนแมบ่ทกำรขนสง่ทำงอำกำศของ
ประเทศไทย 

คณุนิธิธร 
คณุสมบตัิ      
คณุฉวีวรรณ 

13. พ.23 สงิหำคม 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

สมัมนำเร่ือง ”How EEC (Eastern 

Economic Corridor) drive Thailand 
as an ASEAN’s logistics hub 

คณุกรภทัร  

14. พ.23 สงิหำคม 2560 วิทยำลยัอำชีวศกึษำ
นครสวรรค์  

อบรมเชิงปฎิบตัิกำร ส ำหรับกำรจดัท ำ
เอกสำรกำรสง่ออกด้วยระบบ            
E-customs paperless  

คณุกฤชภำส์  
คณุสญัญำผู้แทน
คณุวรวฒุ ิ
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15. พฤ.24สงิหำคม 2560 กรมศลุกำกร ประชมุยอ่ย (Pre-arrival Processing) 

ระหวำ่งคณะท ำงำนฯ ร่วมกบั
ผู้ประกอบกำรทำ่อำกำศยำน 

คณุสวุิชำ คณุอำร์ม 

16. พฤ.24 สงิหำคม2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

ร่วมประชมุกบั คณุสมศกัดิ์ เอือ้เศรษฐพนัธ์ 
ฝ่ำยเลขำนกุำร คณะกรรมกำรประชำรัฐ
ด้ำนกำรสง่เสริมธุรกิจ   กำรค้ำและธุรกิจ
บริกำร (D4) เพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของ
ประเทศ “ขอหำรือผู้แทนธุระกิจ Trade 

Logistics เก่ียวกบัควำมต้องกำรท่ีภำค
ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องกำรกำรสนบัสนนุ เพื่อ
เสนอตอ่ที่ประชมุซึง่ รมว. พำณิชย์เป็น
ประธำน” 

คณุนธิิธร 

17. พ.30 สงิหำคม 2560 บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
Pilot project with TG e-awb/fwb/fhl 

คณุนิธิธร  
คณุฉวีวรรณ 

18. พ.30 สงิหำคม 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

ประชมุคณะกรรมกำร Logistics  

& Supply Chain ครัง้ที่ 2-2/2560 
คณุกลัศิริ   
คณุกฤชภำส์  

19. พฤ.31 สงิหำคม2560 
ถึง 1 กนัยำยน 2560 

สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

ร่วมโครงกำรสร้ำงเครือขำ่ยและพฒันำ
ศกัยภำพสมำคมกำรค้ำ 

คณุชยัยงค์ 

         
        ที่ประชุม รับทรำบ 
 

วำระที 4  เร่ืองเสนอพิจำรณำ   

วำระที 4.1  พิจำรณำ กำรยกเลิกปรับขึน้คำ่สมำชิก 
 ที่ประชุม ให้แจ้งในท่ีประชมุใหญ่ประจ ำปี 2560  
                 โดยให้กรรมกำรเสนอโครงกำร 
                 เพ่ือตอบแทนสมำชิก 
                ท่ีปรับขึน้รำคำคำ่สมำชิก 
 

เลขำกำรสมำคมฯ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
 

 

วำระที 4.2 พิจำรณำ สง่เจ้ำหน้ำท่ีสมำคมฯ อบรม 
ที่ประชุม อนมุตัิ 

เลขำกำรสมำคมฯ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
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วำระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 

 

 
 

 

วำระที 5.1  Eximnet แบง่รำยได้เข้ำสมำคมฯ เดือนสิงหำคม 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.2 สรุปรำยรับ บริษัท Trade Siam เดือนสิงหำคม 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

  

วำระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ –หำกมี-   

วำระที 6.1 - ขอนดัหำรือ คณุดำลดั อศัเวศน์ รอง
ผู้อ ำนวยกำรทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ  
เร่ืองติดตำมผลกรณี กำรร้องเรียนกำรขึน้รำคำ
บริกำรคลงัสินค้ำของ  

            บริษัท ดบับลิวเอฟเอสพีจีคำร์โก้ จ ำกดั 
           (FHL FWB)  
           ที่ประชุม รับทรำบ 
 

- ร่วมโครงกำรคณะผู้แทนกำรค้ำธุรกิจบริกำร 
โลจิสตกิส์เจรจำกำรค้ำ และขยำยเครือข่ำยใน
งำน FIATA ณ ประเทศมำเลเซีย 
ที่ประชุม ไมเ่ข้ำร่วมโครงกำร 
 

- ร่วมงำน Air Cargo Day Airfreight Frontiers : 
Breading Barriers, Fostering Trane  
At Crowen Plaza changi Airport Hotel 
Chengal 2 Bllroom, Level 1  
2 November 2017 
ที่ประชุม อนมุตัเิข้ำร่วม+ 
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- จดักำรแขง่ขนั TAFA Golf 2017 
ที่ประชุม ให้น ำเสนอในครัง้ตอ่ไป 

 
 

         

        ปิดประชมุเวลำ 17.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 2560 

             ห้องประชมุสมำคมทำฟ่ำ ชัน้ 20 อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 


