เรื่อง TIFFA: ประกาศรายชื่อสมาชิ กสมาคมฯ ที่ ได้รบั รางวัล TIFFA MARK (Phrase 1)
เรียน สมาชิ กสมาคม
ขอแสดงความยินดีกบั บริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล “TIFFA MARK” สืบเนื่องจากทีส่ มาคมฯ ได้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมาชิก “เข้าร่วมโครงการขอรับการรับรองมาตรฐาน TIFFA MARK Phrase 1 : ระดับ Bronze
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ งของแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ นัน้
ซึง่ จัดทาขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการของสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงให้การสนับสนุ นส่งเสริม
พัฒนาผู้ประกอบการขนส่งด้านโลจิส ติกส์ให้มมี าตรฐานคุณภาพบริการในระดับสากลและเพื่อเป็ นการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจของสมาชิก
ปั จจุบนั คณะอนุ กรรมการสมาคมฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั สมาชิกเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว สาหรับ
บริษทั ทีผ่ า่ นการขอรับรองมาตรฐาน TIFFA MARK (Phrase 1: ระดับ Bronze) จานวน 18 บริ ษทั ประกอบด้วย
ลาดับ

บริ ษทั

Company

1

บริษทั อเมซซิง่ โลจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน จากัด

AMAZING LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD.

2

บริษทั บีดพี ี เอเซีย - แปซิฟิค จากัด

BDP ASIA - PACIFIC LTD.

3

บริษทั ซีทไี อ โลจิสติกส์ จากัด

C.T.I. LOGISTICS CO.,LTD.

4

บริษทั อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จากัด

EAST-WEST LOGISTICS CO.,LTD.

5

บริษทั อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ซี (ประเทศไทย) จากัด

EAGLES AIR & SEA (THAILAND) CO.,LTD.

6

บริษทั เอฟแอลเอส 1993 (ประเทศไทย) จากัด

FLS 1993 (THAILAND) CO.,LTD.

7

บริษทั ฟอลคอน โลจิสติคส์ โซลูชนั ่ จากัด

FALCON LOGISTICS SOLUTION CO.,LTD.

8

บริษทั เฟรท ลิง้ ค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.

9

บริษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จากัด

HAZCHEM LOGISTICS MANAGEMENT CO.,LTD.

10

บริษทั ล็อกวิน แอร์ พลัส โอเชีย่ น (ไทยแลนด์) จากัด

LOGWIN AIR + OCEAN (THAILAND) LTD.

11

บริษทั แม็คโปร เอ็กซ์เพรส จากัด

MACPRO EXPRESS CO.,LTD

12

บริษทั เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด

MOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

13

บริษทั พินาเคิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จากัด

PINNACLE LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

14

บริษทั โปรเฟรท อินเตอร์เนชัลแนล
่
จากัด

PROFREIGHT INTERNATIONAL CO.,LTD.

15

บริษทั เอส จี แอล โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

SGL LOGISTICS MANAGEMENT CO.,LTD.

16

บริษทั ไซโน คอนเนคชันส์
่ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จากัด

SINO CONNECTIONS LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

17

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED.

18

บริษทั วิสม่า ฟอร์เวิดดิง้ จากัด

WISMA FORWARDING LIMITED

โดยมีสิทธิ ประโยชน์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ติดตราสัญลักษณ์ “TIFFA MARK” บนสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษทั
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมต่างๆจาก TIFFA
ประชาสัมพันธ์ผไู้ ด้รบั รางวัล “TIFFA MARK” บนสือ่ ต่างๆของ TIFFA
ประชาสัมพันธ์โครงการ “TIFFA MARK”ผ่านกิจกรรมต่างๆของ TIFFA ทีจ่ ดั ร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพือ่ เพิม่ สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกทีไ่ ด้รบั รางวัล
5. เข้าร่วมกิจกรรมการจับคูธ่ ุรกิจ
6. ประชาสัมพันธ์สมาชิกทีไ่ ด้รบั รางวัล“TIFFA MARK”ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระดับโลก

