สรุปมติท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2559
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ณ.ห้ องประชุมชัน้ 30 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 3 เรื่องรายงานสมาชิก
3.1

มติ รั บรองงบการเงินปี 2559
มติ รั บรองการแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี (นางอมรรั ตน์ วัลลภศิริ)

รั บรอง 38 เสียง
รั บรอง 38 เสียง

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1

4.2

การพิจารณาใช้ ส่ อื ดิจทิ ัล e-Newsletter เพื่อการลงโฆษณากิจการ
ของสมาชิก (Advertisements) แทน สื่อสิ่งพิมพ์ “About Air Cargo”
โดยจะเริ่ มตัง้ แต่ เดือน เมษายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 ทัง้ นีใ้ ห้
นําเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ About Air Cargo (ปี ละ 2,500 บาท)
มาสนับสนุนการทํางานโดยสื่อดิจทิ ัล แทน
การพิจารณาแก้ ไขกฎระเบียบการรั บสมาชิกสมทบใหม่
- ข้ อบังคับเปรี ยบเทียบสมาคมตัวแทนขนส่ งสินค้ าทางอากาศไทย
หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ ข้ อ 5 และ ข้ อ 6.
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ5 (2) สมาชิกสมทบได้ แก่ นิติบุคคลซึ่งประกอบวิสาหกิจ
เป็ นตัวแทนในการให้ บริ การพิธีการศุลกากร นําสินค้ าเข้ า/ออก
ทางอากาศเป็ นหลักซึ่งได้ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย
ข้ อ6(4) ต้ องประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนขนส่ งทางอากาศเป็ น
หลัก (เป็ นลํ่าเป็ นสัน)
4.1 เป็ นที่ร้ ู จักของบุคคลในวงการขนส่ งสินค้ าทางอากาศ
ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
4.2 มียอดขายส่ งออกทางอากาศ โดยรายงานยอดขายใน
รายละเอียดที่ผ่านมา
4.3 ต้ องมีบุคลากรและหรื อ Outsources ในการดําเนินงาน
เป็ นตัวแทนขนส่ งสินค้ าทางอากาศไทย

เห็นด้ วย 39 เสียง

วาระที่

เรื่องที่เสนอ

4.2 (ต่ อ)

ข้ อบังคับที่ขอแก้ ไข
ข้ อ5(2) สมาชิกสมทบ ได้ แก่ นิติบุคคลซึ่งประกอบวิสาหกิจ
เป็ นตัวแทนในการบริ การพิธีการศุลกากรนําสินค้ าเข้ า/ออก
หรื อเป็ นผู้ประกอบการรั บจัดการขนส่ งรู ปแบบหนึ่ งหรื อหลาย
รู ปแบบก็ได้ ซ่ ึงได้ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย
ข้ อ6(4) ต้ องเป็ นผู้ ประกอบการธุรกิจด้ านการรั บจัดการขนส่ ง
สินค้ าอย่ างใดอย่ างหนึ่งหรื อหลายอย่ าง
หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้ วจะได้ รับสถานะเป็ น
สมาชิกสมทบก่ อนเป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อยหนึ่ งปี หากมีความ
ประสงค์ จะเป็ นสมาชิกสามัญให้ ย่ ืนความจํานงเพื่อพิจารณาเป็ น
สมาชิกสามัญอีกครั ง้ ทัง้ นี ใ้ ช้ บังคับกับสมาชิกสมัครใหม่ ตงั ้ แต่ วัน
ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2559 วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป

มติท่ ปี ระชุม

เห็นด้ วย 11 เสียง
ไม่ เห็นด้ วย 21 เสียง

*** จากการลงมติ ไม่เห็นด้ วย ของสมาชิกฯ ในเรื่องนี ้ ทําให้ แผนการจัดหารายได้ เพิ่มจากการเพิ่มจํานวนสมาชิก ต้ องถูกระงับไป และส่งผลต่อแนวโน้ ม
ที่สมาคมจะประสบกับสถานการณ์ รายจ่ายสูงกว่ารายรับต่อไปในปี 2560 ซึง่ นับว่าจะเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
( คือต่อจาก ปี 2558 ที่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ อยู่ 794,489.07 บาท และปี 2559 ที่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 440,621.65 บาท )
4.2 (ต่ อ)

**** สมาชิกในที่ประชุมได้ เสนอทางเลือกเพื่อหาทางช่ วยบรรเทา
สถานการณ์ รายจ่ ายสูงกว่ ารายรั บ ของสมาคมฯ ด้ วยการเสนอให้
ที่ประชุมลงมติเพื่อ ปรั บอัตราค่ าธรรมเนียมสมาชิกสามัญเพิ่มขึน้ อีก
รายละ 4,000 บาท โดยจะให้ มีผลตัง้ แต่ 1มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
จึงได้ มีการเรี ยกให้ สมาชิก ได้ ลงมติ อีกครั ง้
การลงมติของสมาชิกฯ เพื่อให้ ปรั บอัตราค่ าธรรมเนียมสมาชิก
สามัญเพิ่มรายละ 4,000 บาท ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561

เห็นด้ วย 32 เสียง
ไม่ เห็นด้ วย 1 เสียง

ดังนัน้ ค่ าธรรมเนียมสมาชิกสามัญและค่ าสนับสนุนกิจกรรมสมาคม ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนดังต่ อไปนี ้
- ค่ าสมาชิกสามัญเดิม 17,000 บาท ปรั บเป็ น 21,000 บาท
- ค่ าสนับสนุนการจัดพิมพ์ e-Newsletter 2,500 บาท
- ค่ าสนับสนุนกิจกรรมสมาคม 4,000 บาท
รวมทัง้ สิน้ 27,500 บาท
หมายเหตุ ทัง้ นี ไ้ ม่ มีการเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมรายปี ของสมาชิก ประเภท สมทบ
4.3

การพิจารณาจัดตัง้ TAFA Consortium และ เรี ยกประชุมกลุ่มสมาชิก
ที่สนใจร่ วมลงทุน

เห็นด้ วย 23 เสียง

