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                     รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 13-4/2560 ประจ าเดือนเมษายน 2560  
วันพุธที่ 26 เมษายน 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

        
 
      คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
                                                                  

   

 
        เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯผู้เข้าร่วมประชุม 
         1.  คณุกฤชภำส์ นำฑีสวุรรณ              2. คณุจำรุวรรณ จนัทร์ดี 

           3.  คณุฉวีวรรณ บรรดำศกัดิ์                                                
            
 
        คณะกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ 
           1.  คณุธีระโชต ิรัตนไตรภพ (ครัง้ท่ี 8)                             2. คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ (ครัง้ท่ี 6)       
           3.  คณุเรืองศรี สงัข์วำลนชุ (ครัง้ท่ี 2) 
           5.   คณุอศัวิน ปัน้ศริิ  (ครัง้ท่ี 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.  คณุสมบตั ิประสำรศลิป์ชยั (ครัง้ ท่ี 3) 
6.   คณุธนัว์ ชยัชนะวงศ์   (ครัง้ท่ี 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ตดิภารกิจ   
              1. คณุสวุิชำ บญุเต็ม                                                        
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             ประธานที่ประชุม คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชัิย 

         เปิดประชุมเวลา 12:00 นาฬิกา 

    วำระที  กำรด ำเนินกำร/สรุปผล ผู้ รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

 วำระที 1  เร่ืองประธำนแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทรำบ 

1. กำรออกบธูงำน TILOG ปี 2017  
    -  บธูร่วมกบั สมำพนัธ์โลจิสติกส์ไทย 
        เป็นแบบพำวีเรียน 
    -  บธูสมำคมฯ ก็ยงัมีคงมี 2 คหูำเหมือนเดิม  
2. จำกมติ ท่ีประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 2559  
    วนัท่ี 21 มีนำคม 2560 กำรขึน้ค่ำสมำชิก 
    4,000 บำท คงให้ขึน้เพียงสมำชิกสำมญั 
    เพรำะสมำชิกสมทบ ไม่มีสิทธ์ิ ออกเสียง 
    จงึไม่ควรขึน้ค่ำสมำชิก  
3. กำรปรับเปล่ียนกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี  
4. สมำคมฯ แสดงควำมยินดี ต่อคณุชศูกัดิ์  
    ช่ืนประโยชน์ ท่ีได้เลือกตัง้ให้เป็นรองประธำน 
    หอกำรค้ำไทย โดยคณุนิธิธร เป็นผู้นดัหมำย 
5. ค่ำคอมมิสชัน่กำรโครงกำร DIP และ ITL Insurance 
    จำกบริษัท ไทยสตำร์ชวัร์ตี ้จ ำกดั  
6. เชิญประชมุสมำชิก ในกำรจดัตัง้ TAFA  
    Consortium  
 

  

 วำระที 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชมุประจ ำเดือน  

ครัง้ท่ี 12-3 /2560 หน้ำ 1-5 

ที่ประชุม มีมตรัิบรอง  
 

เลขำธิกำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 
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วำระที 3  เร่ืองสืบเน่ืองและความคืบหน้า  
 

 
 
 

 

วำระท่ี 3.1  การเงนิสมาคมฯ ประจ าเดือนมีนาคม 2560 

- คณุศริิพรรณ เหรัญญิกสมำคมฯ แจ้งรำยงำนกำรเงิน   
สมำคมฯ ประจ ำเดือนกมีนำคม 2560 

รวมรำยรับ เดือน มี.ค 60          905,965.86 

รวมรำยจำ่ย  เดือน ก.พ 60       1,110,458.62 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย         204,492.76 

ยอดรวมเงนิฝากสมาคมฯ ณ 31 มีนาคม รวมทัง้สิน้ 
8,122,476.59 บาท  
มตทิี่ประชุมรับรองกำรเงินสมำคมฯเดือนมีนำคม 2560 
           

เหรัญญิก  
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
เป็นผู้จดัท ำ 
 
 

 

วำระท่ี 3.2  สรุปการประชุมหน่วยงานภายนอกของคณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

 
 

 

         
การประชุมคณะกรรมการทาฟ่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่1-31 มีนาคม 2560 

ล าดับ   
ที่ 

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

1. พ. 1 มี.ค. 60 ส ำนกังำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่งและจรำจร 
(สนข) 

ประชุมคณะกรรมกำรก ำกบักำรศึกษำ
โครงกำรศึกษำจดัท ำแผนแม่บทกำร
ขนส่งทำงอำกำศของประเทศไทย คร้ังท่ี 
1-2560 

คุณชยัยงค ์        
คุณกฤชภำส์ 

2. ศ. 3 มี.ค. 60 IPATA น ำคณะ The International Pet and 
Animal Transportation Association 
(IPATA) เขำ้ดูงำนกำรจดักำรขนส่ง
ส่ิงมีชีวติ (ประเภทสัตวเ์ล้ียง) ในฝ่ำย
ปฏิบติักำรคลงัสินคำ้กำรบินไทย 

คุณชยัยงค ์           
คุณนิธิธร              
คุณกฤชภำส์       
คุณจำรุวรรณ 

3. ศ. 3 มี.ค. 60 มหำวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์ เสวนำ เร่ือง ระบบ Logistics บนเส้นทำง
สำมไหมใหม่ระหวำ่งจีนและยโุรป 

คุณกลัศิริ              
คุณวรวุฒิ           
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4. พ. 8 มี.ค. 60 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เขำ้ร่วมปำฐกถำพิเศษ MFA CEO Forum 
with Airbus 

คุณกฤชภำส์ 

5. จ.13 มี.ค. 60 สภำหอกำรคำ้แห่ง
ประเทศไทย 

ร่วมงำน Trade Association President 
Club (TAP) 

คุณชยัยงค ์         
คุณวรวุฒิ   

6. อ.14 มี.ค. 60 ศูนยว์จิยัและใหค้  ำปรึกษำ
แห่ง
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ขอเชิญเขำ้ร่วมอบรมสัมมนำสร้ำงควำม
เขำ้ใจและควำมพร้อมรองรับกำรใช้
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำร
น ำเขำ้ส่งออกสอดคลอ้งกบัควำมตกลง 
TFA 

คุณฉวรีรณ 

7. พฤ.23 มี.ค. 60 กรมศุลกำกร เปิดโครงกำร WCO Security project  คุณสุวชิำ 
8. อ.28 มี.ค. 60 กรมส่งเสริมกำรคำ้

ระหวำ่งประเทศ 
ประชุมกำรพิจำรณำประกวดรำงวลั 
ELMA 

คุณชยัยงค ์        
คุณกฤชภำส์      
คุณวศิวก์รณ์ 

9. 
 

พฤ.30 มี.ค. 60   บริษทั เอเอม็พี คอนซลั
แตนท ์

เขำ้พบและหำรือกบันำยกสมำคมฯ และ
คณะกรรมกำร เพื่อจดัท ำแผนแม่บทกำร
ขนส่งทำงอำกำศของประเทศไทย พ.ศ. 
2562-2571 

คุณชยัยงค ์        
คุณสุวชิำ              
คุณนิธิธร          
คุณวรวุฒิ 
คุณสมบติั          
คุณกฤชภำส์ 

         
        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   



 
 
 
 
 
 

P a g e  5 | 5 

 

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 

  

วำระที 5  เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.1  Eximnet แบง่รำยได้เข้ำสมำคมฯ เดือนเมีนำคม 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

วำระที 5.2  สรุปรำยรับ บริษัท Trade Siam เดือนรับทรำบ 2560 
ที่ประชุม รับทรำบ 
 

 
 

 

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

  

วำระที 6  เร่ืองอ่ืนๆ -   

 

          ปิดประชมุเวลำ 17.00 น. 

             ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 

             ห้องประชมุสมำคมทำฟ่ำ ชัน้ 20 อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์  

 

          บันทกึและจัดท ารายงานการประชุมโดย 
          คุณจารุวรรณ จันทร์ดี 
          ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ 


