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                     รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 19-10/2560 ประจ าเดือนตุลาคม 2560  
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 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   

 

  

        
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
           

   

        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
          1.   คณุกฤชภำส์ นำฑีสวุรรณ            2. คณุจำรุวรรณ จนัทร์ดี 

            3.  คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง                          4. คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน  
            5. คณุฉวีวรรณ บรรดำศกัดิ ์
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
           1.  คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ (ครัง้ท่ี 6)         2.  คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ  (ครัง้ท่ี 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            3. คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์ (ครัง้ท่ี 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.  คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันำ (ครัง้ท่ี 8)         
            5. คณุอศัวิน ปัน้ศิริ (ครัง้ท่ี 6)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           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. แสดงควำมยินดีตอ่สมำคมฯ ท่ีได้รับรำงวลัสมำคมฯ 
    กำรค้ำดีเดน่ด้ำนคณุภำพกำรให้บริกำร (มิตท่ีิ 3) 
2. กระทรวงพำณิชย์ ตัง้คณะท ำงำนประชำรัฐด้ำนกำร 
    สง่เสริมกำรค้ำ ธุรกิจบริกำรและกำรลงทนุใน 
    ประตำ่งประเทศ (D4) 
    นำยกสมำคมตวัแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศไทย 
     เป็นคณะท ำงำน 
    ผู้แทนสมำพนัธ์ผู้ให้บริกำรโลจิสตกิส์ไทย 
     เป็นเลขำนกุำร 
    โดยภำคเอกชนเป็นผู้น ำ ภำครัฐเป็นผู้ เสนบัสนนุ  
3. งำน TILOG ปี 2018 จะมีจดักำรประชมุ FAPAA 
     และ FIATA  
4. ได้ผลกัดนั Air port Logistics Park ตอ่สภำอตุสำหกรรม 
5. สมำพนัธ์ผู้ให้บริกำรโลจิสตกิส์ไทย ได้น ำเสนอโครงกำร
พฒันำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนบัสนนุกำรท ำงำนของธุรกิจ
ด้ำนโลจิสตกิส์ ตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ  
 
 
 

  

 วำระที 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชมุประจ ำเดือน สิงหำคม 2560 

ครัง้ท่ี 18-9 /2560 หน้ำ 1-7 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขำธิกำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 

 

วำระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า  
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วำระท่ี 3.1  

 
การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนกันยายน 2560 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมำคมฯ แจ้งรำยงำนกำรเงิน 
สมำคมฯ ประจ ำเดือนกนัยำยน 2560 

รวมรำยรับ เดือน ก.ย. 60             660,050.75 

รวมรำยจำ่ย  เดือน ก.ย. 60             762,410.13 

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ           102,359.38 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 30 กันยายน รวมทัง้สิน้ 
7,807,415.72 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองกำรเงินสมำคมฯ เดือนกนัยำยน 2560 

 
เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 
 
 

 

วำระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนกันยายน 2560 

 
 

 

      การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-30 กันยายน 2560 
ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. ศ.1 กนัยำยน 2560 กรมศลุกำกร  ประชมุคณะอนกุรรมกำรพฒันำนโยบำย
และก ำกบัดแูลระบบ National Single 

Window (NSW) ครัง้ที่ 2-2560  

คณุสวุิชำ  คณุอำร์ม       
คณุกฤชภำส ์

2. จ. 4 กนัยำยน 2560 กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ร่วมอบรมเชิงปฎิบตักิำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนกำรตรวจประเมิณ  สมำคมกำรค้ำ
ประจ ำปี 2560 

คณุกฤชภำส์  
คณุกรภทัร  
คณุฉวีวรรณ  

3. พ. 6 กนัยำยน 2560 ส ำนกันโยบำยและแผนกำร
ขนสง่และจรำจร (สนข.) 

งำนสมัมนำเพื่อน ำเสนอผลกำรศกึษำและ
รับฟังควำมคดิเห็นตอ่ร่ำงรำยงำนฉบบั
สมบรูณ์ (Draft Final Report) 

คณุนิธิธร  
คณุกฤชภำส ์

4. ศ.8 กนัยำยน 2560  กรมศลุกำกร เข้ำร่วมสมัมนำรับฟังควำมคดิเหน็ปรับปรุง
แก้ไขประกำศกระทรวงกำรคลงั 

คณุกฤชภำส์  
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5. จ.11 กนัยำยน 2560 กระทรวงคมนำคม ขอเชิญประชมุคณะกรรมกำรกำรค้ำบริกำร
สำขำกำรขนสง่ ครัง้ที่ 1/2560 

คณุกฤชภำส์  

6. จ.11 กนัยำยน  ถงึ    
อ.12 กนัยำยน 2560 

กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ร่วมกิจกรรมพฒันำเครือขำ่ยสมำคม
กำรค้ำ  

คณุชยัยงค์ 

7. อ.12 กนัยำยน 2560 ส ำนกังำนศลุกำกรตรวจ
สนิค้ำทำ่อำกำศยำนสวุรรณ
ภมูิ  

เข้ำแสดงควำมยินดกีบั ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกังำนศลุกำกรตรวจสนิค้ำทำ่อำกำศ
ยำนสวุรรณภมู ิคนใหม ่

คณุสวุิชำ คณุอำร์ม       
คณุกฤชภำส ์

8. พ.13 กนัยำยน 2560 กรมศลุกำกร  ประชมุ เร่ือง  Pre-Arrival Customs 

Clearance 
คณุกฤชภำส ์

9. 
 

พ.13 กนัยำยน 2560 กรมศลุกำกร  เข้ำร่วมรับฟังเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ.2560  

คณุสวุิชำ 

สง่ผู้แทนเข้ำร่วม 

10. จ.18 กนัยำยน 2560 บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย 
จ ำกดั 

ประชมุคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ (SAFC) ครัง้
ที ่ 1/2560 

คณุสวุิชำ  
คณุฐำปนะ    
คณุประทีป 

11. พ. 20 กนัยำยน 2560 สภำผู้สง่สนิค้ำทำงเรือแหง่
ประเทศไทย  

ประชมุคณะกรรมกำร  Value Chain & 

Trade Facilitation วำระปี 2560-2561 

2560 ครัง้ที่ 3/2560   

 คณุกฤชภำส์  

12. ศ. 22 กนัยำยน 2560 กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงเครือขำ่ยสมำคม
กำรค้ำและน ำเสนอยทุธศำสตร์กลุม่ธุรกิจ 

คณุชยัยงค์         
คณุกฤชภำส์     
คณุฉีวรรณ 

13. จ.25 กนัยำยน 2560 สมำพนัธ์ผู้ให้บริกำรโลจิสติก
ไทย 

ประชมุเพื่อระดมควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ของ พ.ร.บ.ศลุกำกรและ
พ.ร.บ.สภำผู้สง่สนิค้ำทำงเรือ  

คณุชยัยงค์ 

14. อ. 26 กนัยำยน 2560 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ อบรมสมัมนำเร่ือง กำรค้ำโลกยคุดิจิทลั คณุอไุรรัตน์ 

15. พ.27 กนัยำยน 2560 กรมศลุกำกร  สมัมนำรับฟังควำมคดิเห็นตอ่ร่ำงประกำศ
กรมศลุกำกรเร่ืองผู้น ำของเข้ำ ผู้สง่ของ
ออกระดบัมำตรฐำนเออีโอ (Authorized 

Economic Operator : AEO)  

คณุสวุิชำ 
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16. พฤ.28กนัยำยน2560 ส ำนกันโยบำยและแผนกำร
ขนสง่และจรำจร (สนข.) 

ประชมุคณะกรรมกำรก ำกบักำรศกึษำ
โครงกำรศกึษำจดัท ำแผนแมบ่ทกำรขนสง่
ทำงอำกำศของประเทศไทย ครัง้ที่ 4-2560 
เพื่อพิจำรณำรำยงำนฉบบักลำง  
(Interim Report) 

คณุกฤชภำส ์

17. พฤ.28กนัยำยน2560 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชำต ิ

เข้ำร่วมประชมุเผยแพร่แผนยทุธศำสตร์
กำรพฒันำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ฉบบัท่ี 3 

คณุฉวีวรรณ  

18. ศ.29 กนัยำยน 2560 สภำอตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ประชมุหำรือแนวทำงกำรจดักำรเขตปลอด
อำกร/เขตประกอบกำรค้ำเสรี  

คณุชยัยงค์  
คณุกลัศิริ     
คณุกฤชภำส์  
คณุฉวีวรรณ 

19. ศ.29 กนัยำยน 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

ประชมุเตรียมกำรจดังำนแสดงสนิค้ำ 

โลจิสติกส์ ประจ ำปี 2561 (TILOG – 

LOGISTIX 2018)  

คณุชยัยงค์   
คณุกฤชภำส์  
คณุฉวีวรรณ  

20. ศ. 29 กนัยำยน 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

เข้ำร่วมกิจกรรม พบปะแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นในระดบั CEO กบัผู้วำ่กำร
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
(ดร.วิรไท  สนัติประภพ)  

คณุชยัยงค์  

         
        ที่ประชุม รับทรำบ 
 

วำระที 3.3  ก ำหนดจดักิจกรรมสมำคมฯ  
- TAFA Bowling 2017 
- TAFA Golf 2017 

 
   ที่ประชุม ให้ท ำแบบสอบถำมสมำชิก  
                  ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจดักิจกรรม 
                  TAFA Golf และ TAFA Bowling  
                  เป็นกำรจดังำน Gala Dinner 
                  (ครบรอบ 31ปี) และให้สมำชิกร่วมงำน  
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                     บริษัทละ 2 ท่ำน โดยไมเ่สียคำ่ใช้ 
                     สมำชิกเห็นด้วยหรือไม่ 

วำระที 4  เร่ืองเสนอพิจำรณำ วำระที 4   

วำระที 4.1  พิจำรณำพิจำรณำกำรเล่ือนกำรจดัท ำ 
 TAFA Year Book 2017  
 ที่ประชุม มีมตเิห็นด้วย 
 

ผู้จดักำรสมำคมฯ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
 

 

วำระที 4.2 พิจำรณำ เพิ่ม Account E-mail ให้กรรมกำร  
ที่ประชุม มีมต ิให้เปิด  Account นำยก, อปุนำยก 
             และเลขำ 

ผู้จดักำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
 

 

วำระท่ี 4.3  พิจำรณำ โครงกำร CSR เพ่ือใช้สมคัรสมำคมกำรค้ำ 
              ปี 2561 
ที่ประชุม ให้น ำมำเสนอในกำรประชมุครัง้หน้ำ  

  

วำระท่ี 4.4 พิจำรณำ สง่พนกังำนอบรม 
ที่ประชุม ให้ทำงสมำคมฯ ประเมินผลท่ีได้รับกลบัมำ
สมำคมฯ ได้อะไรบ้ำง ให้น ำเสนอในกำรประชมุในครัง้
ตอ่ไป  

  

วำระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.1  Eximnet แบง่รำยได้เข้ำสมำคมฯ เดือนกนัยำยน 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.2 สรุปรำยรับ บริษัท Trade Siam เดือนกนัยำยน 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

  

วำระที 5.3 บริษัท ไทยสตำร์ ชวัร์ตี ้จ ำกดั ท ำเช็คจำ่ยสมำคมฯ จำก
โครงกำร Liability 160,000 บำท 
ที่ประชุม รับทรำบ และส ำหรับสว่นท่ีเหลือ 
               ทำง บ.ไทยสตำร์ จะสรุปให้ภำยในเดือน พ.ย.  
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วำระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ   

วำระท่ี 6.1  ทีมงำน มหิดล แจ้งควำมคืบหน้ำกำรท ำวิจยั TAFA 
Consortium  

ทางทีมงานแจ้งข้อขัดข้องมีสองประเด้น 
1. กฎระเบียบ 
2. รำคำคำ่เชำ่ท่ีสงู 

ที่ประชุม  ให้ไปหำข้อมลูมำเพิ่มเตมิ ซึง่ข้อมลูเหลำ่นี ้
                 ทำงกรรมกำรและสมำชิกทรำบอยูแ่ล้ว 
  

-     กรรมกำรได้โจทย์แก่ทำงทีมวิจยั 
                1.  VAA 1  จะผำ่นแดนถ่ำยล ำ 
                2.  VAA   3. จะท ำสินค้ำประเภทของสด  
               3. ท ำ VAA 4 จะท ำอยำ่งธุรกรรมอะไรให้ 
                  ด ำเนินกำรไปได้ และได้ผลประกอบกำรท่ีมี 
                  รำยได้และมีก ำไร  
                4. ต้องกำร ตวัเลขในกำรลงทนุ 
                  

  

         

        ปิดประชมุเวลำ 17.30 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2560 

             ห้องประชมุสมำคมทำฟ่ำ ชัน้ 20 อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 


