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รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 12-3/2560 ประจ าเดือนมีนาคม 2560  
วันอังคารท่ี 21 มีนาคม 2560 

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

 

 

1. คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 2. คณุกลัศริิ อินทรภวูศกัดิ์ 
3.   คณุณรงค์  ศภุนคร   4.    คณุศริิพรรณ  จนัทรสมบรูณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.   คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ 6.    คณุสมบตั ิประสารศลิป์ชยั 

7.   คณุสมสขุ ภิญโญเจริญยิ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8.    คณุอศัวิน ปัน้ศริิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      9.   คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์         10. คณุชิดชยั ฉ ่าพึง่ 

 

  

        
 
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
             1. คณุสวุิชา บญุเต็ม                                                       2. คณุวิศว์กรณ์ ศรีสกลุ 

   

 
        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
         1.  คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ              2. คณุจารุวรรณ จนัทร์ดี 

           3. คณุกรภทัร หงษ์สิงห์ทอง                                                4. คณุฉวีวรรณ บรรดาศกัดิ์ 
           5. คณุอไุรรัตน์ สดช่ืน  
            
 
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
          1.  คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ (ครัง้ท่ี 7)   
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
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             ประธานที่ประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

         เปิดประชุมเวลา 10:00 นาฬิกา 

    วาระที  การด าเนินการ/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ 

 วาระที 1  เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

1. ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 มีนาคม 2560  
    -      ทางสมาคมได้เชิญอูต่ะเภา พลเรือตรีวรพล มาเป็นวิทยากร 

           ทา่นติดภารกิจเร่งดว่นได้สง่ ผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบตักิาร  
             นาวาเอกณรงค์ นิลน า้เพรช มาเป็นเป็นวิทยากรแทนในวนันี ้

- และ IATA ได้มาตอบข้อซกัถามให้สมาชิกในเร่ืองตา่งๆ 

- ทางสมาคมฯ ได้เตรียมข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบั Airport Logistics 

Park แจ้งให้สมาชิกทราบในการประชมุใหญ่สามญั 
 

  

 วาระที 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุประจ าเดือน  

ครัง้ท่ี 12-3 /2560 หน้า 1-8 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขาธิการ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัท า 

 

วาระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า   
 
 

 

วาระท่ี 3.1  การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งรายงานการเงิน   
สมาคมฯ ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

รวมรายรับ เดือน ก.พ 60      1,033,894.42 

รวมรายจา่ย  เดือน ก.พ 60         582,479.41 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย        451,415.01 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 28 กุมภาพันธ์ รวมทัง้สิน้ 
8,336,275.19 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองการเงินสมาคมฯเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
เป็นผู้จดัท า 
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  และท่ีประชมุมีความเห็นให้ทางสมาคมฯ ศกึษาเก่ียวกบั 
 ฐานภาษีท่ีเกิดจาก รายได้หลกั เสีย 2 % รายได้อ่ืนๆ 
 เสีย 10 % และรายได้จากการบริจาคไมเ่สียภาษี และ 
น าเสนอแก่เหรัญญิก    

         
วาระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ

สมาคมฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

 
 

 

         
การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-28 กุมภาพันธ์ 2560 

ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. พฤ. 2 ก.พ. 2560 ส ำนกังำนศุลกำกตรวจ
สินคำ้ท่ำอำกำศยำน 
สุวรรณภูมิ 

ประชุมคณะท ำงำนร่วมภำครัฐและ
ภำคเอกชนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรน ำเขำ้ส่งออก (ครอ.) คร้ังท่ี 1/2560 
 

คุณสุวชิำ  
คุณอำร์ม 

2. พฤ. 2 ก.พ. 2560 กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ อบรมเชิงปฎิบติักำรกิจกรรมพฒันำ
ศกัยภำพสมำคมกำรคำ้  

คุณกรภทัร 

3. พฤ.9 ก.พ. 2560 สมำพนัธ์ผูใ้หบ้ริกำร            
โลจิสติกส์ไทย 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำเดือน คุณชยัยงค ์
คุณนิธิธร  
คุณณรงค ์

4. พฤ.16 ก.พ. 2560 กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เขำ้ร่วมงำน Start to SMART 2017 คุณกฤชภำส์ 

5. ศ.17 ก.พ. 2560 สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศ
ไทย 

ประชุมคณะกรรมกำรพฒันำระบบโลจิ
สติกส์ คร้ังท่ี 11-1/2560 

คุณกฤชภำส์ 

6. ศ.17 ก.พ. 2560  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วพิำกษห์ลกัสูตร ในงำนเสวนำหลกัสูตร
วทิยำศำสตร์บณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำร
เทคโนโลยกีำรบิน 

คุณวศิวก์รณ์ 

7. จ.20 ก.พ. 2560 กรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศ  

งำนเล้ียงรับรองและกิจกรรมสร้ำง
เครือข่ำยระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชน 

คุณชยัยงค ์ 
คุณกลัศิริ 
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8. อ. 21- ศ.24 
ก.พ. 2560 

บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

ประชุมเพื่อรับกำรติดตำมและสนบัสนุน
กำรพฒันำช่องทำง  เขำ้ออกประเทศ 
ทสภ. 

คุณฐำปนะ              
คุณอำร์ม   
คุณเดชำวุฒิ 

9. 
 

ศ.24 ก.พ. 2560 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  

ประชุมหำรือแนวทำงแกไ้ขอุปสรรค
เก่ียวกบักำรจดักำรสินคำ้ในเขตปลอด
อำกรเพื่อกำรพำณิชยกรรม 

คุณชยัยงค ์       
คุณกลัศิริ  
คุณสุวชิำ   
คุณกฤชภำส์ 

10. 
 

ศ.24 ก.พ. 2560 ส ำนกัธุรกิจบริกำรและ    
โลจิสติกส์กำรคำ้ 

สัมมนำหวัขอ้ “ผูใ้หบ้ริกำรโลจิสติกส์
ระหวำ่งประเทศของไทย ตอ้งพฒันำ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งไร 
เพื่อใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสำกล 

คุณวศิวก์รณ์ 

11. จ.27 ก.พ. 2560 บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

ประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนควำม
ปลอดภยัในพื้นท่ี ทสภ.คร้ังท่ี 1/2560  

คุณฐำปนะ 
คุณสุวชิำ 

         
        ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4  เร่ืองเสนอพิจารณา  
 

 

วาระที 4.1  พิจารณาสมาชิก World United Logistics (Thailand) 
Co.,Ltd. 
ที่ประชุม มีมตใิห้รับเป็นสมาชิกสามญั มี ผลบงัคบั 
 วนัท่ี 1 เมษายน 2560  
 

นายทะเบียน 
 

 

วาระที 4.2 พิจารณา เปิดสถาบนัอบรม DGR (ATS) 
- หากสมาคมฯ เปิดอบรม DGR เอง ทางสมาคม

ฯ จะไมคุ่้มท่ีจะลงทนุ 
ที่ประชุม ให้ผู้จดัการสมาคมฯ ไปศกึษาและน าเสนอใน
ท่ีประชมุในครัง้ตอ่ไป  

  

วาระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 
 

 

วาระที 5.1  Eximnet แบง่รายได้เข้าสมาคมฯ เดือนกมุภาพนัธ์ 2560   
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ที่ประชุม รับทราบ 
 

 

วาระที 5.2  สรุปรายรับ บริษัท Trade Siam เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 

 

วาระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

วาระที  6.1   เตรียมความพร้อมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559  
  วนัท่ี 21 มีนาคม 2560  
  ที่ประชุม ให้ล าดบัการประชมุ แบง่ความรับผิดชอบ 
               แก่กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ  
 

   

วาระที  6.2  ตดิตามรายได้จาก โครง FHL จาก Win, TIFFA EDI, 
CCN 
ที่ประชุม ให้ทางผู้จดัการสมาคมฯ ติดตามเพื่อน าเสนอ
กรรมการในการประชมุในครัง้ตอ่ไป  
 

ผู้จดัการสมาคม   

 

          ปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 26 เมษายน 2560 

             ห้องประชมุสมาคมทาฟ่า ชัน้ 20 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 


