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                     รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 14-5/2560 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560  
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

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

 

 

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

5.   คณุณรงค์  ศภุนคร   6.    คณุชิดชยั ฉ ่ำพึง่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7.  คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์       8.    คณุสมสขุ ภิญโญเจริญยิ่ง                                               

      9.   คณุกญัจน์ จิระเกียรตวิฒันำ 
11.  คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      10.   คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ 
      12.   คณุอศัวิน ปัน้ศริิ   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
                                                                

   

 
        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
         1.  คณุกฤชภำส์ นำฑีสวุรรณ              2. คณุจำรุวรรณ จนัทร์ดี 

           3.  คณุฉวีวรรณ บรรดำศกัดิ์                                                
            
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
           1.  คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ (ครัง้ท่ี 7)                                   2. คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ (ครัง้ท่ี 3) 
           3.  คณุสมบตัิ ประสำรศลิป์ชยั (ครัง้ ท่ี 4) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
              1. คณุสวุิชำ บญุเต็ม                                                        
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             ประธานที่ประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

         เปิดประชุมเวลา 10:00 นาฬิกา 

    วำระที  กำรด ำเนินกำร/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

 วำระที 1  เร่ืองประธำนแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทรำบ 

1. ประชมุเพ่ือร่วมรับฟังข้อมลูเพื่อประกอบกำร  
    ตดัสินใจร่วมลงทนุก่อตัง้ TAFA Consortium     
2. ควำมคืบหน้ำ คำ่คอมมิสชัน่จำกโครงกำร DIP 
   และ ITL Insurance  
   จำกบริษัท ไทยสตำร์ชวัร์ตี ้จ ำกดั หำกทำงไทยสตำร์ 
   ให้คอมมิสชัน่แก่สมำคมฯ ตำมเปำ้หมำยจะไมข่ึน้ 
   คำ่สมำชิก   ท่ีขอมตใินท่ีประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 2559 
   วนัท่ี 21 มีนำคม 2560  

 
 

  

 วำระที 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชมุประจ ำเดือน เมษำยน 2560 

ครัง้ท่ี 13-4 /2560 หน้ำ 1-5 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขำธิกำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 

 

วำระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า  
 

 
 
 

 

วำระท่ี 3.1  การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนเมษายน 2560 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมำคมฯ แจ้งรำยงำนกำรเงิน   
สมำคมฯ ประจ ำเดือนกเมษำยน 2560 

รวมรำยรับ เดือน เม.ย. 60          300,822.78 

รวมรำยจำ่ย  เดือน เม.ย. 60          641,824.73 

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ         341,001.95 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 30 เมษายน รวมทัง้สิน้ 
7,793,171.02 บาท  

เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 
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มตทิี่ประชุมรับรองกำรเงินสมำคมฯ เดือนเมษำยน 2560 
           

วำระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนเมษายน 2560 

 
 

 

         
การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-30 เมษายน 2560 

ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. 3 เมษายน 2560 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชำต ิ

ประชมุกลุม่ยอ่ย (Focus Group) โครงกำร
ศกึษำประเมินผลกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบ  
โลจิสติกส์ของประเทศไทย ครัง้ที ่3/2560 

คณุกฤชภำส ์
 

2. 3 เมษายน 2560 บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

ประชมุคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวก  ณ.
ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ (FAL) ครัง้ที ่2/2560 

 คณุฐำปนะ 

3. 4 เมษายน 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำ   
ระหวำ่งประเทศ  

ประชมุคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจดังำนแสดง
สนิค้ำโลจิสติกส์ ( TILOG – LOGISTIX 2017) 

ครัง้ที่ 1/2560 

คณุกฤชภำส ์

4. 3 เมษายน 2560 สมำพนัธ์ผู้ให้บริกำร        
โลจิสติกส์ไทย 

ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรสมำพนัธ์ฯ ครัง้ที่ 
1/ 2560 

คณุชยัยงค์ 

5. 19 เมษายน 2560 สภำอตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ประชมุคณะท ำงำนด้ำนกำรขนสง่ทำงอำกำศ 
เพื่อหำรือถงึแนวทำงกำรด ำเนินงำนและควำม
คืบหน้ำตำ่งๆ 

คณุชยัยงค์ 

6. 24 เมษายน 2560 กรมสง่เสริมกำรค้ำ   
ระหวำ่งประเทศ 

ประชมุหำรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอปุสรรค
เก่ียวกบัขัน้ตอน/กระบวนกำรสง่ออกสนิค้ำเนำ่
เสยีงำ่ย 

คณุพจน์                 
คณุนิธิธร          
คณุกฤชภำส ์         
คณุสวุิชำ 

7. 26 เมษายน 2560 สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศ
ไทย 

ประชมุใหญ่สำมญัสมำชิกประจ ำปี ครัง้ที่ 50 คณุอไุรรัตน์ 

8. 27 เมษายน 2560 คณะกรรมกำรบริหำร
เครือขำ่ยร่วมขบัเคลือ่นกำร
ปฏิรูปประเทศ 

ประชมุ คณะกรรมกำรฯ ครัง้ที ่2/2560  คณุจำรุวรรณ 
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9. 
 

27 เมษายน 2560 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชำต ิ

ประชมุกลุม่ยอ่ย Focus Group ระดมควำม
คิดเห็นกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ
ระบบโลจสติิกส์ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. (2560-2564) 

ครัง้ที่ 2-1/2560  

คณุกฤชภำส ์

10. 28 เมษายน 2560 ส ำนกังำนมำตรำฐำนสนิค้ำ
เกษตรและอำหำรแหง่ชำต ิ

สมัมนำรับฟังควำมคดิเห็น เร่ือง “ร่ำงพระรำช 
บญัญตัิมำตรฐำนสนิค้ำเกษตร (ฉบบัท่ี....) พ.ศ.
และร่ำงพระรำชบญัญตัิอำหำร (ฉบบัท่ี...) พ.ศ.  

ฉวีวรรณ  

11. 
 

28 เมษายน 2560 บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน)  

ประชมุคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวก ณ 
ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ (FAL) ครัง้ที่  3/2560   

คณุสวุิชำ 

12. 28 เมษายน 2560 กรมทำ่อำกำศยำน 
กระทรวงคมนำคม  

เข้ำร่วมกำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นเก่ียวกบั“โครงกำรกำรศกึษำและจดัท ำ
แนวทำงกำรบริหำรกลุม่ทำ่อำกำศยำนในสงักดั
กรมทำ่อำกำศยำน” 

คณุกฤชภำส ์

         
        ที่ประชุม รับทรำบ 
 

วำระที 3.3  เปิอสถำบนัอบรม DGR (ATS) 
ที่ประชุม ให้น ำเสนอในครัง้ตอ่ไป 

 
 

 

วำระที 3.4 ตดิตำมรำยได้ จำกโครงกำร FHL จำก Win, 
TIFFA EDI, CCN 
ที่ประชุม ให้น ำเสนอในครัง้ตอ่ไป 

  

วำระที 4  เร่ืองเสนอพิจำรณำ   

วำระที 4.1  พิจำรณำสมำชิก บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จ ำกดั 
แจ้งเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ประชุม ให้น ำเสนอในครัง้ตอ่ไป 
 

นำยทะเบียน 
 

 

วำระที 4.2 พิจำรณำ ใบเสนอรำคำ เพิ่มข้อมลู (Menu News/TAFA 
newsletter) ในเว็บไซด์ 
ที่ประชุม ให้น ำเสนอในครัง้ตอ่ไป 
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วำระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.1  Eximnet แบง่รำยได้เข้ำสมำคมฯ เดือนเมษำยน 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.2  สรุปรำยรับ บริษัท Trade Siam เดือนเมษำยน 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

วำระท่ี 5.3  ช ำระคำ่สมำชิกสมำพนัธ์ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทย 
จ ำนวน 30,000 บำท 
ที่ประชุม ให้น ำเสนอในครัง้ตอ่ไป 

  

วำระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

 

          ปิดประชมุเวลำ 12.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 21 มิถนุำยน 2560 

             ห้องประชมุสมำคมทำฟ่ำ ชัน้ 20 อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 


