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       ชยัยงค์   เทียนวฒุิชยั     

           นายกสมาคม 

ส  

  

  _____________________________________________________________________________________________   
Newsletter No. 10                     Content  
                                        - The late HM King Bhumibol cremation 
                                        - TAFA Consortium updates                                                                                                                                            
                                        - Highest export value in 55 months 
                                        - Winner of DBD pilot project development                                     
   _____________________________________________________________________________________________ 

สารจากนายกสมาคม ถงึ  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ท่ีรักและเคารพทุกท่าน  

     ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที่  10 ประจําเดือน ตลุาคม 2560 ถือเป็นเดือนแห่งความโศกเศร้าของพสกนิกร   

ชาวไทย เน่ืองในเป็นเดือนแห่งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               

พระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงเหน็ดเหน่ือยตรากตรําเพ่ือประชาชนของพระองค์ จะสถิตอยูใ่นใจของ ปวงชนชาวไทยตลอดไป........... 

    ความพยายามอยา่งมเีป้าหมายของสมาคมฯ ในการผลกัดนั Free Zone อยา่งเต็มรูปแบบ เพ่ือให้เกิดการใช้สทิธิประโยชน์ได้

อยา่งเต็มท่ี อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่จะเป็นความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจ การเพ่ิมศกัยภาพ

การให้บริการของผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงปริมาณของระวางต่อสายการบินท่ีจะเพ่ิมขึน้ด้วย ในระหว่างท่ีเรากําลงัรอความ

ชัดเจนเร่ืองกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีจะเอือ้อํานวยต่อการลงทุน TAFA Consortium ใน Free Zone นัน้ สมาคมฯ จะ

ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้อยา่งไมห่ยดุยัง้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประสานงานกบั การทา่ฯ เพ่ือให้ทราบถึงแผนงานของเรา เพ่ือจะได้ร่วมกนัจดัพืน้ท่ี VAA ให้เหมาะสมตรงตามวตัถปุระสงค์ 

2. สมาคมฯ จะใช้เงินทนุก้อนแรกของสมาชิก ท่ีได้ร่วมกนัลงทนุทําการศกึษากิจกรรม ท่ีสมควรทําในพืน้ท่ีของการทา่ฯ เพ่ือสาํรอง

พืน้ท่ีไว้ ในระหวา่งรอการผลกัดนัและรอการดําเนินงานตา่งๆ ตอ่ไปครับ 

3. เสนอโครงการฟรีโซน บนทกุเวที ไม่วา่จะเป็นสภาอตุสาหกรรมฯ กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ร่วมกบัสภาหอแหง่ประเทศไทย และ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) เพ่ือให้ภาครัฐเข้าใจถึงความจําเป็น 

และพยายามใช้งบรัฐฯ ในการทําโครงการวิจยัตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการทํา Free Zone ของเราครับ 

    - ตัวเลขการส่งออก: ในเดือนกนัยายน มีมลูค่า 21,224 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวั 13.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน และเป็นการสง่ออก ในระดบัสงูสดุในรอบ 55 เดือน เป็นผลมาจากการฟืน้ตวัของการค้าโลก เศรษฐกิจของประเทศผู้ นําเข้า 

ราคาสนิค้าเกษตร อตุสาหกรรมดีขึน้ครับ ขณะท่ีปัจจยัเสีย่งท่ีต้องติดตาม เช่นเร่ืองของค่าเงินบาท คาดวา่ไมน่่าจะกระทบต่อการ

สง่ออกหรือความสามารถในการแขง่ขนั เน่ืองจากเป็นการแข็งคา่ทัง้ภมูิภาคครับ  

   - กลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าด้านโลจิสติกส์ได้รับคดัเลอืกให้เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ต้นแบบ ผมในฐานะตวัแทนของ

กลุม่เครือขา่ยสมาคมการค้าทางด้านโลจิสติกส์ ได้นําเสนอโครงการพฒันาระบบสารสนเทศในพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone)    

ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ตอ่ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้นีย้ทุธศาสตร์ดงักลา่วได้รับการคดัเลอืก จาก 4 กลุม่

ธุรกิจ ให้เป็นต้นแบบยทุธศาสตร์กลุม่ธุรกิจ และทางกรมฯ จะดาํเนินการผลกัดนัโครงการดงักลา่วสูก่ารเป็นรูปธรรม ตอ่ไปครับ 

      - แจ้งข่าว IATA ประชาสัมพันธ์ เร่ือง อย่าหลงเชื่อ E-mail.ปลอม ทางสมาคมฯ ได้ประสานกบั ทาง IATA เพ่ือตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงดงักลา่ว ลา่สดุทาง IATA ยืนยนัวา่เป็นอีเมล์ปลอมอยา่ได้หลงเช่ือเป็นอนัขาด ทางสมาคมฯ จึงแจ้งมายงัสมาชิกเพ่ือให้

ทราบโดยทัว่กนัครับ (อา่นรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า8) 

      แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  - เปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมอบรม Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ท่ี 3 

                              และ Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ท่ี 2 

                                              -  งาน TAFA Bowling 2017 

        สดุท้ายนี ้ขอให้สมาชิกทกุทา่นอา่นขา่วสารความคืบหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิก

ตอ่ไปครับ 
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A Message from the Chairman    
Fellow TAFA members      

 Welcome to e-Newsletter vol. 10. October 2017 represents another outpouring of public 
demonstration of grief for our nation as the royal cremation of the late His Majesty the King Bhumibol 
Adulyadej is set to take place on the 26th. His Majesty the King had dedicated his entire life working 
tirelessly to provide and improve the quality of life for his people. HM the King will forever be present in 
the soul of Thai’s people. 

 Purposefully, TAFA effort to drive for full capitalization of Thailand Free Zone incentives and privileges 
would be beneficial to all stakeholders in terms of ease of doing businesses and service capabilities 
enhancement for Thai entrepreneurs and increasing airlines’ capacity. While waiting for laws and 
regulations to be favorable for TAFA Consortium to start investing in the Free Zone, following continuous 
actions have already been taken and followed up relentlessly: 

1. Coordinating with AOT regarding targeted VAA area to meet with its objectives, 
2. Possible part of initial funding by the Consortium to be made ready for the bid if and when our 

effort have paid off, 
3. Campaigning Free Zone project in every possible stage, so far, such as The Federation of Thai 

Industries (FTI), Department of International Trade Promotion (DITP), Department of Business 
Development (DBD) in association with Thai Chamber of Commerce (TCC), and Office of Transport 
and Traffic Policy and Planning (OTP) to help government realize importance of Free Zone and to 
try applying for government budget to fund other researches related to our project.  

 September 2017 export number is at $21,224 billion dollars, a 13.2% growth year-over-year, and 
becomes the highest export value over the period of 55 months due to recovering global trade, stronger 
economy of importing countries, agricultural and industrial products better pricing. Although Thai Baht is 
getting stronger, not much of affect would impede our export and competitiveness as this seems to be 
experienced all across the region. 

 Logistics Trade Association Network has been chosen a winner of DBD pilot project development in 
which, I myself, on behalf of the group, have proposed the “Information Technology Development plan for 
Free Zone at the BKKIA” project. DBD is to provide full support to our group’s objectives every possible 
way. Further update will be shared in the future. 

 TAFA was alert by our member who had received a suspicious e-mail claiming to be originated by IATA 
office and requested us to verify its authenticity. TAFA had contacted IATA and been advised that the 
e-mail was fraudulent. IATA urges every agent not to take any action being suggested in such false e-mail.
  

   PR News - DGR and Basic Air Cargo workshops are now opened for enrollment, please contact TAFA              

             staff to ensure available seats for both are the final classes of this year. 

- TAFA Bowling 2017 

  

Please stay tuned for the next update of our industry and help distribute the news to your teams. 

 
Chaiyong Theinvutichai 
TAFA Chairman 
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ตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคม 2560 
             

    ยอดส่งออกเดือน สิงหาคม 2560 โตพุ่ง 13.2% 

สูงสุดในรอบ 55 เดือน พาณิชย์ม่ันใจส่งออกทัง้ปี 2560  

โต 7% ผลจากตลาดสําคัญขยายตัว-สินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรมขยายตัวทัง้ด้านปริมาณและราคา 

     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

เปิดเผยว่า การส่งออกทัง้ปี  2560 จะขยายตัว 7% น่าจะทําได้        

โดยการส่งออกในช่วงท่ี เหลือจากนี ต้้องส่งออกต่อเดือนเฉลี่ย            

ท่ี  19,210 ล้านเหรียญ สหรัฐสหรัฐฯ โดยภาพการส่งออกเดือน

สิงหาคม 2560 มีมูลค่า 21,224 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวั 13.2% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการส่งออก ในระดบัสงูสดุในรอบ 55 เดือน สว่นการนําเข้า มีมูลค่า 19,134 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ขยายตวั 14.9% ส่งผลให้ไทยมีการค้าเกินดุล 2,090 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังส่งผลให้การส่งออก 8 เดือนแรก 

(มกราคม – สงิหาคม 2560) มีมลูคา่อยูท่ี่ 153,623 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 8.9% สงูสดุในรอบ 6 ปี เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน เป็นผลมาจากการฟืน้ตวัของการค้าโลก เศรษฐกิจของประเทศผู้ นําเข้า ราคาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมดีขึน้ ขณะท่ีการ

นําเข้า 8 เดือนแรกของปี มีมลูคา่อยูท่ี่ 144,750 ล้านเหรียญสหรัฐ มีผลทําให้การค้าไทยเกินดลุ อยูท่ี่ 8,873 ล้านเหรียญสหรัฐ  

       อยา่งไรก็ดี การสง่ออกท่ีขยายตวัเป็นผลมาจากตลาดสาํคญัขยายตวัทกุตลาด โดนเฉพาะตลาดจีน CLMV ญ่ีปุ่ น และสหรัฐฯ 

สว่นการสง่ออกรายสนิค้าก็ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง โดยการสง่ออกสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นเดอืน

ท่ี 10 อยู่ท่ี 24.7% ทัง้ในด้านราคาและปริมาณ เช่น ข้าว ผกั ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ยางพารา นํา้ตาลทราย ไก่สด 

แช่แข็งและแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป โดยผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั หดตวั อยู่ท่ี 5.3% สว่นใหญ่ตลาด

สง่ออกไปท่ี จีน ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย 

       ในขณะท่ีกลุม่สินค้าอตุสาหกรรมขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6 อยู่ท่ี 12.2% โดยสินค้าท่ีขยายตวั เช่น ทองคํา ผลิตภณัฑ์

ยาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภณัฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า สว่นสนิค้าท่ีสง่ออกหดตวั เช่น รถยนต์ 

อปุกรณ์และสว่นประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและสว่นประกอบ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 

        สาํหรับตลาดสง่ออกสําคญัยงัขยายตวัต่อเน่ือง ตลาดหลกัขยายตวัอยูท่ี่ 7.5% โดยเฉพาะ สหรัฐ ญ่ีปุ่ น สหภาพยโุรป ตลาด

ท่ีมีศกัยภาพสงูขยายตวั อยู่ท่ี 16.4% โดยเฉพาะตลาดจีน CLMV เอเชียใต้ และเกาหลใีต้ ไต้หวนั ก็ขยายตวั สว่นตลาดศกัยภาพ

รอง หดตวั อยูท่ี่ 0.9% เช่น ออสเตรเลยี ตะวนัออกกลาง ลาตินอเมริกา 

        นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้ อํานวยการสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กลา่ววา่  

การส่งออกปี 2560 คาดว่าขยายตวัได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากปัจจัยของประเทศคู่ค้าสําคญัเศรษฐกิจดีขึน้ และคาดว่า

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะทําตลาดเชิงรุกมากขึน้ บกุทําตลาดทัง้ตลาดเดิมและตลาดใหม ่เช่น จีน เน้นเข้าทําตลาดเมืองหลกั 

เมืองรองมากขึน้ เพ่ือขยายตลาดการค้า การสง่ออก ขณะท่ีสถานการณ์ราคานํา้มนัดิบท่ีปรับตวัสงูขึน้ เป็นผลดีตอ่การสง่ออกไทย 

โดยเฉพาะสนิค้าท่ีเก่ียวเน่ือง 

         ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม เช่นเร่ืองของค่าเงนิบาท แตก็่ไมเ่ป็นปัจจยั

ท่ีนา่กงัวลมาก คาดวา่ไมน่า่จะกระทบตอ่การสง่ออกหรือความสามารถในการแขง่ขนั 

เน่ืองจากเป็นการแข็งคา่ทัง้ภมูิภาค แตอ่ยา่งไรก็ดีมองวา่คา่เงินบาทแข็งคา่อยูท่ี่ 33-34 

บาทตอ่เหรียญสหรัฐ อาจจะมีผลกระทบตอ่ภาพการสง่ออกในปี 2561 มากกวา่ 

อยา่งไรก็ดี ภาพการสง่ออกในปี 2560 ของไทยยงัเป็นไปในทิศทางท่ีขยายตวั 

                                                                                                                      แหลง่ท่ีมา https://www.prachachat.net/ 

 

https://www.prachachat.net/
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กลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าด้านโลจสิตกิส์ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ต้นแบบ 
 

      ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดําเนินการสง่เสริมการสร้างเครือข่าย

สมาคมการค้าและจัดทํายุทธศาสตร์ จํานวน 4 กลุ่ม

ธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้สมาคมการค้าเป็นตัวแทนท่ี

เข้มแข็งและมีศักยภาพ ในการพัฒ นากลุ่ม ธุรกิจ 

สามารถเช่ือมโยงและต่อยอดธุรกิจของสมาคมการค้า 

ทัง้ ในรูปแบบระหว่างกลุ่ม Cluster ธุรกิจท่ีมีความ

เช่ือมโยง หรือ ระหว่าง Value Chain ของแต่ละธุรกิจ

พร้อมขบัเคลื่อน ยทุธศาสตร์ต้นแบบสูก่ารปฏิบตัิอย่าง

เป็นรูปธรรมนัน้  
    

      

 

ทัง้นี ้ผู้แทนกลุม่เครือขา่ยสมาคมการค้าด้านโลจิสติกส์ ซึง่ประกอบด้วย  

คณุวิสาร ฉนัท์เศรษฐ์       ประธานสมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเทศไทย   

คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั    นายกสมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 

คณุเกตติวิทย์ สทิธิสนุทรวงศ์ นายกสมาคมผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ 

คณุเลศิชาย พงษ์โสภณ     นายกสมาคมออกของรับอนญุาตประเทศไทย 

คณุผนิศวร ชํานาญเวช    นายกกิตตมิศกัดิ์สมาคมอาหารแช่เยอืกแข็ง 

คณุณฐัภมูิ  เปาวรัตน์         อปุนายกธุรกิจคลงัสนิค้าไซโลและห้องเย็น   

    ได้นําเสนอโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการทํางานของธุรกิจ 

ด้านโลจิสติกส์ โดยดําเนินการในหนว่ยงานนําร่อง ได้แก่ พืน้ท่ีเขตปลอดอากร  

(Free Zone) ในทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ให้กรมพฒันาธุรกิจการค้าพิจารณา  

ให้เป็นต้นแบบยทุธศาสตร์กลุม่ธุรกิจ ซึง่มี 4 กลุม่ธุรกิจ ท่ีได้เข้าร่วมคดัเลอืกครัง้นี ้

      และเมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมทาฟ่า ในฐานะตวัแทนของกลุม่เครือขา่ยสมาคม

การค้าทางด้านโลจิสตกิส์ ได้เป็นผู้ นําเสนอยทุธศาสตร์สมาคมการค้า ด้านโลจิสตกิส์ ตอ่ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจและก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ทัง้นี ้

ยทุธศาสตร์ดงักลา่วได้รับการคดัเลอืก จาก 4 กลุม่ธุรกิจ ให้เป็นต้นแบบยทุธศาสตร์กลุม่ธุรกิจ และทางกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์    จะดําเนินการผลกัดนัโครงการดงักลา่วสูก่ารเป็นรูปธรรม ตอ่ไป.... 
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โครงการศกึษาจัดทาํแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 

สืบเน่ืองจาก สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  กระทรวงคมนาคม ได้งบมาจากรัฐบาลให้ดําเนินการ

การศึกษาโครงการศึกษาจดัทําแผนแม่บทการขนสง่ทางอากาศของประเทศไทย เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพฒันาการขนสง่ทาง

อากาศในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2571) และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น

ศนูย์กลางธุรกิจการบินในภมูิภาค ซึ่งเป็นกลไกสําคญัในการเพ่ิมขีดความสามารถ

การแขง่ขนัของประเทศในอนาคต  

   สมาคมฯ โดยคณุนิธิธร สขุมนสั อุปนายกสมาคม และคณุสมบตัิ  ประสานศิลป์

ชยั กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการศึกษา

จดัทําแผนแม่บทการขนสง่ทางอากาศของประเทศไทยในครัง้นีด้้วย  มีการเข้าร่วม

ประชมุและ ได้นําเสนอโครงการนําร่อง (Pilot Project) เก่ียวกบั เร่ืองเขตปลอดอากร   

(Free Zone) ท่ียงัคงเป็นปัญหายืดเยือ้มายาวนาน ทัง้นีไ้ด้รับคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ 

จากคณะกรรมการฯ ให้ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 2 โครงการนําร่อง (จากทัง้สิน้กว่า 20 

โครงการ) และมีมติเห็นชอบของคณะกรรมการชุดนี ้ให้ทางบริษัทท่ีปรึกษา    

(บริษัท AMP Consultants) ต้องทําการศกึษาโครงการนี ้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 

เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ปฏิบตัไิด้ทนัที และเห็นผลชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรม  

   บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จํากัด (AMP) ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบและศึกษา

โครงการนี ้ ได้รับการอนุมตัิจากสํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.)  ให้ดําเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครัง้ท่ี 1 (focus group meeting #1 

เฉพาะผู้ประกอบการฯ)  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น-ข้อกงัวล-ข้อเสนอแนะ ในประเด็น Free Zone จากผู้ประกอบการขนสง่สนิค้าทาง

อากาศโดยตรง  

          สมาคมฯ จึงได้ออกจดหมายเรียนเชิญสมาชิกท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 เวลา 

09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล สวุรรณภมูิ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั กบั สาํนกังานนโยบาย

และแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) และ บริษัท ท่ีจดัทําโครงการ เอเอ็มพี คอนซลัแตนท์ จํากดั (AMP) ผลกัดนั-สง่เสริมให้ Free 

Zone ของประเทศไทย เป็นฟรีโซนสมบรูณ์แบบและตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอยา่งแท้จริง  

 

  

 

 

 

ทัง้นี ้สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกท่ีได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุม  (focus group meeting #1 เฉพาะผู้ประกอบการฯ) มาเป็น

จํานวนมาก “ทุกเสียงของท่านแม้จะเป็นแค่เสียงเล็กๆ แต่ก็เป็นเสียงที่ สําคัญ” ช่วยผลักดันโครงการนีใ้ห้บรรลุ 

ผลสําเร็จ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจต่างๆ อีก

มากมาย หลงัจากการประชมุครัง้นี ้ได้ข้อสรุปและมคีวามคืบหน้าอยา่งไร สมาคมฯ จะรายงานให้สมาชิกทราบ ในเวลาตอ่ไป                                
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ศลุกากร มัน่ใจอาลบีาบาไมทิง้ไทย ยงัถกตัง้อคีอมเมริซพารค ป 2019 

   นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรณีอาลีบาบาจะย้ายฐานการดําเนินการไปยัง

ประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากติดขดัในกฎหมายของศลุกากรไทย ไม่เป็นความจริง เพราะขณะนีก้รมศลุกากรกับ

ทางอาลีบาบาและลาซาด้า ได้มีการประชุมหารือกันอย่าง

ต่อเน่ือง ท่ีจะเปิดอีคอมเมิ ร์ซพาร์ค ในปี 2019 ในโครงการ

ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ อีอีซี 
    

       นอกจากนี ้พ.ร.บ.กรมศุลกากรใหม่ ยังสนับสนุน  

การดําเนินการของอาลีบาบาและลาซาด้า โดยการตัง้ 

เขตปลอดอากรจะทําได้ง่ายขึน้ จากเดมิหากอาลีบาบาจะมาตัง้   

เขตปลอดอากรเพ่ือนําสินค้าหรือวตัถุเข้ามาประกอบเป็นสินค้า 

นอกจากต้องขออนญุาตกรมศลุกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้หมดแล้ว แต่กฎหมายใหม่ขออนญุาตกรมศลุกากรเพียงแห่ง

เดียว และการนําสินค้าจากเขตปลอดอากรไปจําหน่ายต่อใน

ต่างประเทศ ก็ไม่ต้องขออนุญาตและเสียภาษี ยกเว้นการนํา

สินค้าเข้ามาขายในประเทศเทา่นัน้ ท่ีต้องแจ้งและเสียภาษี  

        สําหรับเร่ืองสินค้าผ่านแดนในกฎหมาย ท่ีมีการต้อง

เปล่ียนถ่ายลํา กรมศุลกากรจะมีระบบป้องกันเปิดตู้ ในระหว่าง

การขนย้าย อํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยท่ีไม่

ต้องผา่นพิธีการศลุกากรนําเข้าสินค้าและออก ทําให้เกิดความสะดวกการค้ามากขึน้ 

นายกุลิศ กล่าวว่า กฎหมายของกรมศุลกากร 

จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 13 พ.ย. นี ้จะอํานวย

ความสะดวกการค้าให้กับผู้ ประกอบการ รวมถึง

อาลีบาบา และลาซาด้า   ท่ีเป็นพนัธมิตรทางการค้า

มากขึน้แหลง่ท่ีมา http://www.posttoday.com/ 

 

 

http://www.posttoday.com/
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IATA แจ้งข่าว E-mail.ปลอมอย่าหลงเช่ือ!!! 

เรียน สมาชิกทาฟ่า 

เน่ืองจากสมาคมฯ ไดรั้บแจง้จากสมาชิกของสมาคมฯ วา่ 

E-mail: International Air Transport Association pezlodge@mweb.co.za 

เป็นอเีมล์ปลอมอย่าได้หลงเช่ือ 

ทางสมาคมฯ ไดมี้การตรวจสอบกบัทาง IATA เรียบร้อย วา่เป็นอีเมลป์ลอมจริง 

จึงเรียนแจง้มาเพื่อใหส้มาชิกทราบและแจง้เจา้หนา้ท่ีพนกังานในบริษทัของท่านใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

mailto:pezlodge@mweb.co.za
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 สมาคมตัวแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศไทย  
เปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมอบรม  

Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ท่ี 3  

  ระหว่างวนัท่ี  6-10 พฤศจิกายน 2560 

Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ท่ี 2 

ระหว่างวนัท่ี 20-23 พฤศจิกายน 2560 

รับสมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป  

    ติดตอ่สอบถามได้ท่ีสมาคมตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศไทย 

                 โทร 02-286-0477 หรือ E-mail:tafa@tafathai.org  Line:@tafathai 

                      ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี Website: www.tafathai.org  

รับสมัครจาํนวนรอบละ 50 ที่ น่ังเท่านัน้ 

            

 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tafathai.org/


                www.tafathai.org                                      12 October 2017                 

 

Page 10 of 12 
 

 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์
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คุณชยัยงค ์เทียนวฒิุชยั นายกสมาคมทาฟ่า เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาเครือข่ายสมาคมการคา้ 

เพ่ือทบทวนและปรับปรุงร่างยทุธศาสตร์ สมาคมการคา้ 4 กลุ่มธุรกิจ  

และพฒันาเครือข่ายสมาคมการคา้ในการยกระดบัการดาํเนินธุรกิจ  

ระหวา่งวนัท่ี 11-12 กนัยายน 2560  ณ โรงแรมแกรนดแ์ปซิฟิก โซเวอเรน รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัเพชรบุรี 

 
TAFA ACTIVITIES  

 

 
 
เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 คณุสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการ

สมาคม พร้อมด้วย คณุชยัพล สหะปิยะพนัธุ์, คณุอาร์ม สร้อยนาคพงษ์ 

อนกุรรมการสมาคม และ คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคม 

เข้าพบเพ่ือแสดงความยินดี กบั คณุพนัธ์ทอง ลอยกลุนนัท์ ผู้ อํานวยการ

สาํนกังานศลุกากรตรวจสนิค้าทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

 
 

คณุสวุิชา บญุเตม็ ประธานอนกุรรมการสมาคม พร้อมด้วย คณุอาร์ม 

สร้อยนาคพงษ์ อนกุรรมการสมาคม และ คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ 

ผู้จดัการสมาคม เข้าร่วมประชมุคณะอนกุรรมการพฒันานโยบาย

และกํากบัดแูลระบบ National Single Window (NSW)  

ครัง้ท่ี 2-2560 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ท่ีผา่นมา  

ณ.ห้องประชมุภาศกรวงศ์ ชัน้ 2 อาคาร1 กรมศลุกากร 
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                   เมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 เวลา 14.00 น. 

คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมทาฟ่า 

พร้อมด้วย คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคมทาฟ่า 

เข้าร่วมประชมุเตรียมการจดังานแสดงสนิค้าโลจิสตกิส์ 

ประจําปี 2561 เพ่ือหารือเก่ียวกบัแนวคิดในการจดังาน 

แสดงสนิค้า TILOG-LOGISTIX 2018 

รวมทัง้แผนการตลาดและแผนประชาสมัพนัธ์ของงานแสดงสนิค้า

ดงักลา่ว ณ กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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                      วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 น. 

คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมทาฟ่า 

พร้อมด้วย คณุกลัศิรื อินทรภวูศกัดิ์ อปุนายกสมาคมทาฟ่า 

และ คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคมทาฟ่า 

เข้าร่วมประชมุหารือแนวทางการจดัการเขตปลอดอากร/ 

เขตประกอบการค้าเสรี (Free Zone) และร่วมให้ข้อมลูความคิดเห็น

เก่ียวกบัการขจดัอปุสรรคเพ่ือการสง่เสริมการนําเข้าสง่ออก 

 จดัโดย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุชิยั          

นายกสมาคมทาฟ่า เข้าร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลีย่น

ข้อคิดเห็นและหารือร่วมกบัผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ดร.วิรไท สนัติประภพ ในประเด็น คา่เงินบาทและ

อตัราดอกเบีย้ในเร่ืองการดําเนินนโยบายทางการเงินของ 

ธปท. และประเด็นความพร้อมของนวตักรรมทางการเงิน

หรือ FinTech ในประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท 

เอราวณั โดยการจดังานในครัง้นีเ้ป็นความร่วมมือของ     

3 หนว่ยงานได้แก่ สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย์ และกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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