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รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 9-12/2559 ประจาํเดือนธันวาคม 2559  

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559 

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

        คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒิุชยั 2. คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ ์

3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุชิดชยั ฉ่ําพ่ึง  

5.   คณุพจน์ เทียมตะวนั                                                                                                                                                         6.    คณุนิธิธร สขุมนสั                                          

7.   คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8.    คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      9.   คณุสมบตัิ ประสารศิลป์ชยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10.    คณุอศัวิน ปัน้ศิริ                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

        

 

      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

             1. คณุสวิุชา บญุเตม็   

   

 

        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 

         1.  คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ              2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ด ี

           3. คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง                                                4. คณุฉวีวรรณ บรรดาศกัดิ ์

           5. คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน  

 

        คณะกรรมการสมาคมฯ ติดภารกิจ 

          1. คณุวรวฒิุ ภกัดีสตัยพงศ ์ (ครัง้ท่ี 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. คณุสมสขุ ภิญโญเจริญย่ิง (ครัง้ท่ี 1)                                                                                                                                                                                                                                                                    

          3. คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ ์ (ครัง้ท่ี 5) 

          5. คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันา   (ครัง้ท่ี 2)                                              

4. คณุธีระโชติ รัตนไตรภพ (ครัง้ท่ี 2) 

                                               

          

           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ติดภารกจิ   

 

 

 

           ประธานท่ีประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 
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         เปิดประชุมเวลา 16:00 นาฬิกา 

 

    วาระที  การดําเนินการ/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ กําหนดเสร็จ 
 วาระที 1  เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

-  เดินทางไปสิงคโปร์ ในวนัท่ี 7-8 ธ.ค. 59 

1.  ได้พดูคยุกบัทาง IATA เก่ียวกบัการเปิดอบรม DGR 

     ของสมาคม  

2.  IATA Bank guarantees ในวนัประชมุใหญ่สามญั 

     ประจําปี 2559 ทาง IATA จะสง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุ 

     กบัทางสมาคมฯ ด้วย  

3. สําหรับโครงการ APL ได้รับความตอบรับท่ีดีจากหลาย 

    หน่วยงานท่ีร่วมเดินทางไปด้วย โดยเฉพาะกรมสง่เสริม 

    การค้าระหวา่งประเทศ  
  

  

 วาระที 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุประจําเดือน  

ครัง้ท่ี 8-11 /2559 

ท่ีประชุม มีมติรับรอง  
 

เลขาธิการ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัทํา 

 

วาระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   
 
 

 

วาระท่ี 3.1  การเงนิสมาคมฯ ประจาํเดือนพฤศจกิายน 2559 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงาน

การเงิน   สมาคมฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

รวมรายรับ เดือน ม.ค-พ.ย. 59         648,029.68 

รวมรายจ่าย  เดือน ม.ค-พ.ย. 59         582,363.29 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย         65,666.29 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 30 พฤศจกิายน รวม

ทัง้สิน้ 6,923,921.56 บาท  

มติท่ีประชุมรับรองการเงินสมาคมฯเดือนพฤศจิกายน 2559    

            และอนมุตัิโอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์ 
        ธนาคารธาต เข้าบญัชี กระแสรายวนัธนาคาร 
        กรุงเทพจํานวน 280,000 บาทถ้วน 

เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัทํา 
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        และในปีหน้าจะต้องใช้ระบบ เอค็ครู  

        ในการทําบญัชี 

        สําหรับรายได้จากการจดัทํา About Air Cargo 

        ในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 

        เดือนมีนาคม 2560 จะแจ้งให้สมาชิกทราบ 

       ถึงการปรับเปล่ียนการลง โฆษณา ใน About 

        Air Cargo มาลงใน Newsletter เพ่ือเป็นการ 

       ประหยดัต้นทนุในการผลิต และได้รายได้เข้า 

       สมาคมฯ เตม็จํานวนโดยไมมี่คา่ใช้จ่าย   
 

วาระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ

สมาคมฯ ประจาํเดือนพฤศจกิายน 

 
 

 

         

การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-30 พฤศจกิายน 

2559 

ลําดับ   

ท่ี 
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม

ประชุม 
1. 2 พฤศจิกายน 59 สาํนกัคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประชุมกลุ่มยอ่ย Focus Groupโครงการศึกษา

ประเมินผลการดาํเนินการพฒันาระบบ          

โลจิสติกส์ของประเทศไทย คร้ังท่ี 2/2559 

คุณสมสุข 

2. 2 พฤศจิกายน 59 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

ประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมศกัยภาพ

ภาคธุกิจโลจิสติกส์ไทย 

คุณชยัยงค ์        

คุณนิธิธร              

คุณสมสุข 

3. 10 พฤศจิกายน 59 กรมพฒันาธุรกิจการคา้     

กระทรวงพาณิชย ์

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้ รุ่นท่ี 1 

การบริหารเชิงกลยทุธ์ิตามหลกั Balanced 

Scorecard (BSC) 

คุณฉวีวรรณ 

4. 23 พฤศจิกายน 59 กรมศุลกากร เขา้พบท่าน ผอ.สุวฒัน์ หารือปรึกษาการทาํ

โครงการนาํร่อง ท่ีเขตปลอดอากร 

คุณชยัยงค ์      

คุณวรวุฒิ          

คุณณรงค ์          

คุณสุวิชา   

คุณนิติ       

คุณฉวีวรรณ 

5. 24พฤศจิกายน 59 กรมพฒันาธุรกจิการคา้     

กระทรวงพาณิชย ์

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้ รุ่นท่ี 1 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

คุณกรภทัร 
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6. 25 พฤศจิกายน 59 กรมพฒันาธุรกจิการคา้    

กระทรวงพาณิชย ์

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ ใหก้บัประชาชน

ท่ีมาร่วมงานถวายความอาลยัฯ 

คุณกลัศิริ           

คุณศิริพรรณ        

(ส่งผูแ้ทน)     

คุณนิธิธร  

เจา้หนา้ท่ี

สมาคมฯ 

7. 28 พฤศจิกายน 59 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย   โครงการ Trade Association President Club 

(TAP) 

คุณกฤชภาส์ 

          
        ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที 

3.3  

เร่ืองหนงัสือรับรองการไมเ่ปล่ียนแปลงสภาพสินค้า 

 (Non-Manipulation Certificate) 

ท่ีประชมุ ให้สมาคมฯ ทําจดหมายถึง 

              1. ศลุกากร  

              2. การบินไทย  

              3. กรมการค้าตา่งประเทศ  

                    และให้ทางสมาคมฯ รายงานในท่ีประชมุ 

              ในครัง้ตอ่ไป 

ผู้จดัการสมาคมฯ 

 

 

วาระที 4  เร่ืองเสนอพิจารณา  
 

 

วาระที 4.1  พิจารณาผู้ตรวจสอบบญัชี ขอปรับราคาคา่สอบบญัชี 

จากเดมิ 12,000 บาท เป็น 15,000 บาท  

ท่ีประชุม อนมุตัิ  

เหรัญญิก 
 

 

วาระที 4.2  พิจารณาคา่บริการตรวจเช็คบญัชี จาก วนัละ 2,800 บาท 

เป็นวนัละ 3,000 บาท  

ท่ีประชุม  ให้กลบัไปตอ่รองกบัผู้สอบบญัชีเป็นให้เป็น 
              แบบเหมาจ่าย    
 

เหรัญญิก 
 
 

 

วาระที 4.3  พิจารณาเงินร่วมทําบญุปีใหม ่บริษัท การบินไทย จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 5,000 บาท    

ท่ีประชุม อนมุตัิการจ่าย 

ประธาน

อนกุรรมการ 
 

 

วาระที 4.4  พิจารณา แตง่ตัง้อนกุรรมการ ฝ่าย Customs IT คณุธง 

 ตัง้ศรีตะกลู  
ท่ีประชุม มีมตเิหน็ชอบ 

นายกฯ  
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วาระที 4.5  พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนโบนสัพนกังาน 

ท่ีประชุม มีมติปรับอตัราเงินเดือนและโบนสัพนกังาน 
 

เลขาธิการสมาคม  

วาระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.1  Eximnet แบ่งรายได้เข้าสมาคมฯ เดือนพฤศจิกายน 2559 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.2  สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนพฤศจิกายน 2559 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

 -ไมมี่-   

 

          ปิดประชมุเวลา 21.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 16 มกราคม 2560 

             ห้องประชมุสมาคมทาฟ่า ชัน้ 20 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดทาํรายงานการประชุมโดย 

          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 

          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 

 


