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                     รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 17-8/2560 ประจ าเดือนสิงหาคม 2560  
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

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

 

 

1. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ ์ 2. คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ 
3.   คณุณรงค์  ศภุนคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.    คณุชิดชยั ฉ ่ำพึง่ 

5.   คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                               6     คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ 

7    คณุสมบตัิ ประสำรศลิป์ชยั                                                     8.    คณุอศัวิน ปัน้ศริิ 
        

 

          

        
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
           

   

        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
          1.  คณุจำรุวรรณ จนัทร์ดี            2. คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง 

           3.  คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน                         4. คณุฉวีวรรณ บรรดำศกัดิ์ 
 
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
           1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั (ตดิสัมภาษณ์การท่าฯ)     2. คณุนิธิธร สขุมนสั  (ตดิสัมภาษณ์การท่าฯ)      

            3. คณุพจน์ เทียมตะวนั (ตดิสัมภาษณ์การท่าฯ)       4.  คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ  (ครัง้ท่ี 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            5.  คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์ (ครัง้ท่ี 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            7. คณุสมสขุ ภิญโญเจริญดียิ่ง  (ครัง้ท่ี 2)                                                

 6. คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันำ (ครัง้ท่ี6)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
             1. คณุสวุิชำ บญุเต็ม      
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             ประธานที่ประชุม คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์ อุปนายกสมาคมฯ ท าหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ  

         เปิดประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา 

    วำระที  กำรด ำเนินกำร/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

 วำระที 1  เร่ืองประธำนแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทรำบ 
-ไมม่ี-  

  

 วำระที 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชมุประจ ำเดือน กรกฎำคม2560 

ครัง้ท่ี 16-7 /2560 หน้ำ 1-6 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขำธิกำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 

 

วำระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า  
 

 
 
 

 

 
วำระท่ี 3.1  

 
การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

- คณุกลัศริิ อปุนำยก ท ำหน้ำท่ีแทนคณุศริิพรรณ 
เหรัญญิกสมำคมฯ แจ้งรำยงำนกำรเงิน สมำคมฯ 
ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2560 

รวมรำยรับ เดือน ก.ค. 60             326,060.95 

รวมรำยจำ่ย  เดือน ก.ค. 60             560,888.73 

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ           234,827.78 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 กรกฎาคม รวมทัง้สิน้ 
8,302,358.75 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองกำรเงินสมำคมฯ เดือนกรกฎำคม 2560      

 
เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 
 
 

 

วำระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 
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การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-31 กรกฎาคม 2560 

ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. 4 – 5 กรกฎำคม 
2560  

บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน)  

ประชมุเชิงปฏิบตัิกำรคณะท ำงำนพฒันำ
สมรรถนะหลกัช่องทำงเข้ำออกประเทศ 

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ 

คณุฐำปนะ 

2. 5 กรกฎำคม 2560 กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดสมำคมกำรค้ำ
ดีเดน่ ประจ ำปี 2560 

คณุกฤชภำส์   
คณุกรภทัร        
คณุฉวีวรรณ  

3. 6 กรกฎำคม 2560 ส ำนกังำนกำรบินพลเรือน
แหง่ชำต ิ

ประชมุคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรบินพลเรือนแหง่ชำติ ครัง้ที1่/2560 

คณุสมสขุ 

4. 11 กรกฎำคม 2560 ส ำนกังำนนโยบำยและ
แผนกำรขนสง่และจรำจร 
(สนข.)  

ประชมุคณะกรรมกำรก ำกบักำรศกึษำ
โครงกำรศกึษำจดัท ำแผนแมบ่ทกำรขนสง่ทำง
อำกำศของประเทศไทย ครัง้ที่ 3-2560  

คณุนิธิธร         
คณุกฤชภำส ์

5. 13 กรกฎำคม 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย  

เข้ำร่วมงำนอบรมหลกัสตูร “พลงัเครือขำ่ย
สมำคมกำรค้ำ : The power of 

Networking” 

คณุชยัยงค์     
คณุนิธิธร  

6. 13 กรกฎำคม 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

ประชมุผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำงำน TILOG-

LOGISTIX 2017 
คณุจำรุวรรณ 

7. 17 กรกฎำคม 2560 สมำพนัธ์ผู้ให้บริกำร           
โลจิสติกส์ไทย 

ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรสมำพนัธ์ฯ ครัง้ที่ 
3/2560  

คณุชยัยงค์     
คณุกลัศิริ         
คณุจำรุวรรณ 

8. 18 กรกฎำคม 2560 กรมศลุกำกร  ประชมุคณะอนกุรรมกำรพฒันำนโยบำยและ
ก ำกบัดแูลระบบ National Single Window 

(NSW) ครัง้ที่ 1-2560 

คณุอำร์ม 

9. 
 

18 กรกฎำคม 2560 สมำพนัธ์ผู้ให้บริกำร           
โลจิสติกส์ไทย 

ประชมุกำรวำงแผนออกแบบบธูงำน TILOG 

LOGISTIX 2017  
คณุกลัศิริ       
คณุกฤชภำส์    
คณุจำรุวรรณ   
คณุฉวีวรรณ 
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10. 19 กรกฎำคม 2560 สภำผู้สง่สนิค้ำทำงเรือแหง่
ประเทศไทย (สรท.) 

ประชมุคณะกรรมกำร Value Chain & 

Trade Facilitation ครัง้ที่ 1/2560  
คณุกฤชภำส์                   
คณุฉวีวรรณ  

11. 19 กรกฎำคม 2560 สภำอตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ประชมุคณะท ำงำนด้ำนกำรขนสง่และ 

โลจิสติกส์ รวม 6 คณะ 
คณุชยัยงค์      
คณุกลัศิริ        
คณุกฤชภำส ์

12. 20 กรกฎำคม 2560     กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

ประชมุคณะกรรมกำร TILOG  

เร่ืองกำรพิจำรณำผลงำนของ Reed Tradex 
คณุชยัยงค์ 

คณุกฤชภำส ์

13. 21 กรกฎำคม 2560     บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั 
(มหำชน)  

ประชมุ TG & TAFA คณุสวุิชำ         
คณุฐำปนะ      
คณุประทีป     
คณุสมบรูณ์    
คณุนิต ิ

คณุอำร์ม 
14. 24 กรกฎำคม 2560     สมำพนัธ์ผู้ให้บริกำร           

โลจิสติกส์ไทย TLSP 
ประชมุเพื่อกลัน่กรอง พ.ร.บ.ศลุกำกร พ.ศ.
2560 ให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัและสรุป
ควำมคืบหน้ำกำรออกแบบบธูงำน TILOG 

ของสมำพนัธ์ฯ 

คณะกรรมกำร 

15. 27 กรกฎำคม 2560     ส ำนกังำนกำรบินพลเรือน
แหง่ประเทศไทย  

ประชมุเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
เก่ียวกบัร่ำงแผนแมบ่ทกำรจดัตัง้สนำมบิน
พำณิชย์ของประเทศไทย 

คณุสมสขุ 

16. 27 กรกฎำคม 2560     สมำคมทำฟ่ำ  เข้ำพบ ผอ ส ำนกัตรวจสนิค้ำ เพือ่ขอปรึกษำ
ในเร่ืองของ TRANSHIPMENT ตำมกระบวน
กฎหมำยใหม ่เพื่อให้กำรด ำเนินธรุกิจของ
สมำชิก ได้ด ำเนินไปได้โดยไมต่ิดขดั รวมทัง้
กระบวนกำรขำเข้ำ และ ควำมเปลี่ยนแปลง
กำรท ำงำนของส ำนกั ที่ทำงทำฟ่ำมกัไมไ่ด้รับ
ข้อมลูขำ่วสำร 

คณุสวุิชำ        
คณุประทีป      
คณุอำร์ม        
คณุสมบรูณ์     
คณุฐำปนะ  

17. 27-28  กรกฎำคม 
2560     

FAPAA FAPAA 44th  ECM & AGM Meetings คณุชยัยงค์  
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 31 กรกฎำคม 2560    สภำหอกำรค้ำแหง่           
ประเทศไทย 

ประชมุคณะกรรมกำรสมำคมกำรค้ำกลุม่กำร 
ค้ำกลุม่บริกำรและโลจิสติกส์ ครัง้ที่ 1/2560 

คณุกฤชภำส ์

         
        ที่ประชุม รับทรำบ 
 

วำระที 3.3  สรุป บริษัท ประกนั DIP  
- บริษัท ไทยสตำร์ ได้ตอบรับข้อเสนอสมำคมฯ 
               ดงันี:้-  
               1. ปี 2560 – 5% 
                2. ปี 2561 – 8% 
               ส ำหรับ ปี 2559  
              (คำ่ใช้จำ่ยในกิจกรรมสมำคมฯ  
               ให้ทำงไทยสตำร์สนบัสนนุ) 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

นำยกสมำคมฯ 

 

 

วำระที 4  เร่ืองเสนอพิจำรณำ   

วำระที 4.1  พิจำรณำ คำ่บริกำรท ำบญัชี 
- ในปีหน้ำจะให้คณุจำรุวรรณ เข้ำอบรมเพ่ือ 

เป็นผู้ท ำบญัชี  
- ส ำหรับผู้ตรวจสอบให้ บริษัทฯ ท ำบญัชีท ำ

เหมือนเดมิ 
- ส ำหรับปีนีค้ณุศริิพรรณ รับผิดชอบหำผู้ท ำบญัชี

รำยใหม ่ 
และตอ่รองกบัผู้ตรวจสอบ หำกจะเปล่ียนผู้ท ำ
บญัชีรำยใหมจ่ะเซ็นต์ให้หรือไม่ 
หำกไมย่อม คงต้องใชร่ำยเดิมไปก่อน  

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

เหรัญญิกสมำคมฯ  
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วำระที 4.2 พิจำรณำ เพ่ือเสนอข้อแก้ไข ปัญหำ และสิ่งท่ีต้องกำร
เพิ่มเตมิ ตอ่ พ.ร.บ. ศลุกำกร 
ที่ประชุม  แจ้งให้ทำงอนกุรรมกำร ให้ขอเสนอแนะ 
ภำยในวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 

อปุนำยกสมำคมฯ  
(คณุกลัศริิ) 

 

วำระที 4.3 พิจำรณำ สง่ผู้จดักำรไปอบรมเชิงปฎิบตักิำรส ำหรับกำร
จดัท ำเอกสำรสง่ออกด้วนระบบ e-Customs Paperless  
ระหวำ่งวนัท่ี 23-25 สิงหำคม 2560  
ที่ประชุม อนมุตัิ 

เลขำธิกำรสมำคมฯ   

วำระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.1  Eximnet แบง่รำยได้เข้ำสมำคมฯ เดือนกรกฎำคม 2560 
- ยงัไมไ่ด้รับรำยงำน 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.2 สรุปรำยรับ บริษัท Trade Siam เดือนกรกฎำคม 2560 
- ยงัไมไ่ด้รับรำยงำน 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

  

วำระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

วำระที 6.1 เตรียมควำมพร้อม งำน TILOG 2017  
กรรมกำรท่ีเข้ำงำน TILOG  
 
วนัท่ี 16 สิงหำคม 2560 

- ร่วมพิธิเปิดงำน 
1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
2. คณุนิธิธร สขุมนสั 
3. คณุณรงค์  ศภุนคร 
4. คณุศิริพรรณ จนัทรสมบรูณ์ 
5. คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ 
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6 คณุสมสขุ ภิญโญเจริญดียิ่ง 
7. คณุอศัวิน ปัน้ศริิ 

     - ร่วมประทำนอำหำรกลำงวนั 
1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
2. คณุนิธิธร สขุมนสั 
3. คณุณรงค์  ศภุนคร 
4. คณุศิริพรรณ จนัทรสมบรูณ์ 
5. คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ 
6 คณุสมสขุ ภิญโญเจริญดียิ่ง 
7. คณุอศัวิน ปัน้ศริิ 

            8. คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันำ 
 
    - ร่วมสมัมนำ EEC 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
2. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ์ 
3. คณุนิธิธร สขุมนสั 
4. คณุณรงค์  ศภุนคร 
5. คณุศิริพรรณ จนัทรสมบรูณ์ 
6 คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ 
7. คณุสมสขุ ภิญโญเจริญดียิ่ง 
 
- พบเกำหลี 
1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
2. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ์ 
3. คณุศิริพรรณ จนัทรสมบรูณ์ 
4. คณุอศัวิน ปัน้ศริิ 
5. คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันำ 
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วนัท่ี 17 สิงหำคม 2560 
       คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ 
         

- พบสมำคมโลจิสตกิส์มณฑลกวำงตุ้ง 
1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
2. คณุนิธิธร สขุมนสั 
3. คณุณรงค์  ศภุนคร 
 

    -     พบ บริษัท Bravia Capital 
1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
2. คณุนิธิธร สขุมนสั 
3. คณุณรงค์  ศภุนคร 
 
- ร่วมกิจกรรมสร้ำงเครือขำ่ยระหวำ่งผู้  
ให้บริกำรโลจิสตกิส์ 
1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
2. คณุนิธิธร สขุมนสั 
 

 วนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 
       คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

         

        ปิดประชมุเวลำ 17.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 13  กนัยำยน  2560 

             ห้องประชมุสมำคมทำฟ่ำ ชัน้ 20 อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์  
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          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 


