
 
 

 

วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์ 2562 

ทฟ. 013/2562 
 

เรือ่ง ขอเชญิเขา้รว่มประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 
เรยีน สมาชกิสมาคมตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศไทย 
สิง่ทีแ่นบมาดว้ย    1. วาระการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 
   2. รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 

3.  แบบตอบรบัเขา้รว่มประชุม 
 

ด้วย สมาคมตวัแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศไทย ได้ก าหนด จดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

2561 ในวนัองัคารที่ 5 มนีาคม 2562  เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระและลงมตริ่วมกนัโดย

สมาชกิทุกท่านในครัง้นี้ (ดงัสิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1)  
 

ในการนี้ ขอเชญิเขา้รว่มรบัฟงัการเสวนา เรือ่ง ‘ค าพพิากษาศาลทีม่ผีลกระทบต่อการท างานของ 

Freight Forwarders’ โดย คุณสาธติ บุญสริพิพิฒัน์  ทนายความอาวุโสและกรรมการผู้จดัการ บรษิัท 

เดอะสยามบาร ์รสิเตอรส์ จ ากดั คุณธง ตัง้ศรตีระกูล อนุกรรมการสมาคมฯ, กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อี

ดไีอ สยาม จ ากดั และ คุณวรทศัน์  ตนัติมงคลสุข กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โลจิสติกส์ วนั จ  ากดั 

อนึ่ง เพื่อรกัษาสทิธขิองท่าน และให้การประชุมด าเนินไปด้วยความส าเรจ็และครบองค์ประชุม
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ สมาคมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า สมาชกิประเภทสามญัและสมทบทุกท่าน 
จะใหค้วามสนใจและเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ เพื่อผนึกก าลงัแสดงศกัยภาพของการรวมตวัเป็นหนึ่งเดยีว 
ผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดแก่วงการขนส่งสนิคา้ทางอากาศของประเทศ 

 

โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรบัยนืยนัการเข้าร่วมการประชุมกลบัมายงัสมาคมฯ ได้ที่อีเมล์ 

tafa@tafathai.org หรอืทางโทรสารหมายเลข 02-2860474 ภายในวนัพฤหสับดทีี่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562  

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-2860477 (คุณกรภทัร) 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู มา ณ โอกาสนี้ดว้ย 
 

                                                   ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

  นายชยัยงค ์เทยีนวุฒชิยั 

            นายกสมาคมตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศไทย 
CT/Ka 



 
 

 

วาระการประชุม 
การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 

ในวนัองัคารที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 – 17.30 น. 
ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ชัน้ 30 ทพีไีอ ทาวเวอร ์เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120     

 

13.00 – 13.30 น. สมาชกิลงทะเบยีน 
13.30 – 13.40 น. นายกสมาคมฯ  กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุม                                                        
13.40 – 14.00 น. บมจ.ธนาคารกรงุไทย  น าเสนอบรกิาร Krungthai Logistics Card  

บรรยาย โดย คณุนพพร นุชนิยม ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้รหิารฝ่าย   
14.00 – 15.00 น. รบัฟงัการเสวนา เรือ่ง “ค าพพิากษาศาลทีม่ผีลกระทบต่อการท างานของ 

Freight Forwarders” โดย คณุสาธิต บญุสิริพิพฒัน์ ทนายความอาวุโส 
                              กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เดอะสยามบาร ์รสิเตอรส์ จ ากดั คณุธง ตัง้ศรี 

ตระกลู อนุกรรมการบรหิารสมาคมฯ, กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อดีไีอ สยาม 
จ ากดั และคณุวรทศัน์  ตนัติมงคลสขุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โลจสิตกิส ์
วนั จ ากดั 

15.00 – 15.10 น. นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณ มอบโล่สมาชกิ ทีผ่่านการพจิารณา และมอบ 
ของทีร่ะลกึใหแ้ขกรบัเชญิ  

15.10 – 15.20 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง    
15.20 – 15.30 น. นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  
15.30– 17.30 น.  วาระที ่1    ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

     -     จดุประสงคส์ าคญัส าหรบัเรือ่งทีต่อ้งพจิารณาโดยสมาชกิ 
    - การขึน้ราคาค่าเช่าตกึส านกังานสมาคมฯ   

วาระที ่2   รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
วาระที ่3   รบัรองฐานะการเงนิของสมาคมฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
      และรบัรองผูต้รวจสอบบญัช ี
วาระที ่4   สรปุผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ประจ าปี 2561 
วาระที ่5   เรือ่งเพื่อพจิารณา 

- การจดักจิกรรมประจ าปีของสมาคมฯ  
วาระที ่6    อื่นๆ –หากม-ี 

 

ปิดการประชุมเวลา 17.30 น. 
 

             



 
 

 

   แบบตอบรับ 
            เขา้ร่วมงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 

 ในวนัองัคารที ่5 มนีาคม 2562  เวลา 13.00น. ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ชัน้ 30 ทพีไีอ ทาวเวอร ์
*************************************************************************************** 

1.ช่ือ – สกลุ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................(ช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม) 

ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................. 

บริษทั...................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์................................................................. โทรสาร.................................................................................................. 

E-mail. .................................................................................................................................................................................... 

(ช่ือผูป้ระสานงาน).....................................................................................เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ)........................................... 

     เป็นสมาชิก IATA                                             ไม่เป็นสมาชิกIATA 
 
ขอแจ้งความจ านงดงัต่อไปนี้ 

          สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ จ านวน ................ท่าน    

          ไม่สามารถร่วมประชุมได ้ ไม่มอบอ านาจใหบ้ริษทัอ่ืน 
      มอบอ านาจใหบ้ริษทัอ่ืน ออกเสียงแทน 
 
บริษทั................................................... ........................คุณ ........................................................................................ 
 
ลายเซ็นตผ์ูม้อบอ านาจ................................................................................................................................................ 

 

 

  

 

   

กรุณาส่งแบบตอบรับกลบัมายงัสมาคมฯ ภายในวนัพฤหัสบดีที ่28 กุมภาพนัธ์ 2562 
ทางโทรสารหมายเลข 02-2860474  Email: tafa@tafathai.org โทรศพัท ์02-2860477 

mailto:tafa@tafathai.org

	ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (แก้ไข)
	วาระการประชุม (ปรับปรุง)
	แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 2561

