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Newsletter No.01    Content
- The 2018 November’s export volume 
- Competition within Thailand logistics industry 
- Free Zone Data Management System (FDMS) 
- TILOG – LOGISTIX 2019 

_____________________________________________________________________________________________    

 สารจากนายกสมาคม ถงึ  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที่รักและเคารพทุกท่าน 
      ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที่  1 ประจ าเดือน มกราคม 2562 ในปีนีป้ระเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุอาเซียน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ทีดีอาจจะสง่ผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของเรามีการขยายตวัเพิ่มขึน้ไม่มากก็น้อย และยงัถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายใน
การปรับตวัของอตุสาหกรรมการขนสง่สนิค้าทางอากาศของเราเลยนะครับ เพราะหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีวธีิการปรับเปลีย่น
รูปแบบของการท างานเพื่อให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  ที่ได้น ามาใช้กนัในปัจจบุนั อีกทัง้ในปีนี ้ประเทศไทยจะมีการเลือกตัง้
รัฐบาลชดุใหม ่อาจจะต้องมีการปรับเปลีย่นต าแหนง่ราชการ รวมถึงแผนงานท่ีทางสมาคมฯ ได้ด าเนินการผลกัดนัไปบ้างแล้ว ซึง่เราคงต้องตดิตาม
อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ธุรกิจของเราด าเนินการได้อยา่งไร้รอยตอ่และเติบโตอยา่งที่พวกเราคาดหวงัไว้ครับ  
       ในปีนี ้สมาคมฯ ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะด าเนินการจัดตัง้สมาคมฯ ให้เป็นองค์กรประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Certify 
Body,CB) เพื่อยกระดบัคณุภาพมาตรฐานของบคุลากรในสาขาอาชีพ การขนสง่สินค้าทางอากาศ ให้มีประสิทธิภาพและศกัยภาพสงูสดุเป็นที่
ยอมรับต่อสากลและเพียงพอต่อการเติบโตของอตุสาหรรมการขนสง่ทางอากาศ อีกทัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการของสมาคมฯ ยงัคง
มุ่งมัน่และตัง้ใจท างานอย่างต่อเนื่อง บริหารงานตามเจตนารมณ์,นโยบายและแผนงานที่วางไว้ โดยด ารงซึ่งวตัถปุระสงค์และบทบาทในการเป็น
ศนูย์กลางการสง่เสริมสนบัสนนุ และพฒันาอตุสาหกรรมการขนสง่สินค้าทางอากาศไทยอนัจะเป็นกลจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ไทยตอ่ไปในอนาคตครับ  
     - ตัวเลขการส่งออก: เดือนพฤศจิกายน มีมลูค่า 21,237.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.95% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็น
การกลบัมาติดลบครัง้ที่ 2 ในรอบปีนี ้หลงัจากที่เดือน ก.ย.2561 ติดลบ 5.20% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมลูค่า 688,191.6 ล้านบาท ลดลง 2.40% 
สว่นการน าเข้า มีมลูค่า 22,415 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึน้ 14.66% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมลูค่า 735,897.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.05% อย่างไรก็ตาม 
การสง่ออกในเดือน พ.ย.61 หากหกัมลูคา่สง่ออกสนิค้าที่เก่ียวเนื่องกบัน า้มนัและทองค าออก มลูคา่จะลดลง 4% ครับ 
     - สถิติสินค้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสมาคมการค้าธุรกิจการบินขนสง่สินค้า ( ACBA) เปิดเผยตวัเลขสถิติปริมาณสนิค้าผา่นทา่
อากาศยานสวุรรณภมูิ ในช่วง เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2018 มีปริมาณสินค้าทัง้ขาเข้า ขาออก และ ถ่ายล า รวมทัง้สิน้ 1,099,101 ตนั 
เพิ่มขึน้จาก 1,025,452 ตนั ของช่วงเดียวกนัในปีที่ผา่นมา เพิ่มขึน้ 73,649 ตนั หรือเพิ่มขึน้  7% ครับ (รายละเอียดขา่วหน้า 5)  
  - อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขนักนัสงูมากครับและยงัมีการประเมินว่า ขณะนีม้ีมูลค่ารวมของตลาดโลจิสติกส์ใน

ประเทศมากกว่า 7แสนล้านบาทต่อปีทัง้ระบบ ซึ่งสดัสว่น 70% เกิดจากการบริการด้านโลจิสติกส์ของกลุม่ทุนไทยและบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ 
และสดัสว่น 30% มาจากกลุม่โลจิสติกส์รายเล็กรวมกนั ซึ่งยงัมีความยากที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์กลุม่เอสเอ็มอีจะขยบัสดัสว่นรายได้ขึน้มาสงู
กวา่ 30% ได้ หากไมม่ีการปรับตวัเพื่อก้าวให้ทนัเทคโนโลยีและให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรมากขึน้ตอ่ไปในอนาคตครับ 

 - การลดขัน้ตอนการน าสินค้าเข้าเขตปลอดอากร ด้วยระบบ Free Zone Data Management System (FDMS) โดย บริษัทการทา่อากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) ได้มีการแจ้งวา่ ภายในต้นปีนี ้จะน าระบบดงักลา่วมาใช้ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ เพื่อ
บริหารจดัการข้อมลูและควบคมุสนิค้าให้มีความปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามตรวจสอบย้อนกลบัได้อยา่งมีประสทิธิภาพครับ 

  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   -  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมออกบธูในงานแสดงสนิค้า TILOG – LOGISTIX 2019 
 -   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยแขง่ขนัได้ในสากล 
 -  บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จ ากดั จดังานท าบญุบริษัทประจ าปี 

สดุท้ายนี ้ขอให้สมาชิกทกุทา่นอา่นขา่วสารความคืบหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิกตอ่ไปครับ 
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A Message from the Chairman 

Fellow TAFA members 

Welcome to TAFA e-Newsletter first edition of 2019. This year Thailand is hosting the ASEAN Summit 
meeting which would enhance our country’s image and perhaps help us grow logistics business as well. 
This year will be so challenging to our industry as government and private sectors have transformed 
working processes to meet with new technology and innovation. Also, this is an election year where civil 
servants might be reshuffled when new government starts running the country. TAFA’s pending projects 
are to be carried on to ensure seamless growth as we all expect. 

Our goal to become a Certify Body (CB) of Thai Professional Qualification Institute (TPQI) remains our 
gateway to elevate quality and potential of the industry workforce to match with global standard and to 
help grow the industry. TAFA committee and Sub-committee have continuously been running the 
association adhering to TAFA’s mission of supporting and growing our industry that is so crucial to Thai 
economy now and in the future. 

The 2018 November’s export volume accounted for 21,237.2 Million Dollars, a 0.95% decrease from the 
same period of last year which was the second time a negative growth had been recorded after last 
September -5.20%.  Exchange rate caused the export decrease further down to 2.40% which was worth 
688,191.6 Million Thai Baht. Deduction of petroleum and gold related products drove the export even 
further down to 4.0% for November 2018. Import volume grew 14.66% at 22,415 Million Dollars when 
converting to Thai Baht the increase was at 13.05% and the amount converted to 735,897.7 Million Baht. 

Import, export, and transshipment tonnage via Suvarnabhumi Airport from January – November 2018, 
gathered by ACBA, was at 1,099,101 tons, a 7% increase from 2017 tonnage which was at 1,025,452 tons 
(more information on page 5.) 

Competition within Thailand logistics industry has continued to be significant where more than 700,000 
Million Baht flowing into the system. 70% of which belongs to large and very large Thai and MNCs 
companies. The remaining 30% comes from SMEs providers. This highlights the importance of our SMEs to 
change and adapt new technology in logistics to try to increase both market and revenue share within the 
industry. 

AOT has announced that it would implement Free Zone Data Management System (FDMS) by the 
beginning of this year. Its objective is to effectively and efficiently manage and control flow of information 
and shipments to expedite the process while maintain highest security standard and keep track of all 
movements with efficiency. 

PR News:  2019 TILOG – LOGISTIX is now open for booth reservation 

Elevating Thailand’s Logistics industry competitiveness in the global market enrollment 

Trans Air Cargo arranges an annual merit making 

Please stay tune to latest industry news and help disseminate this information to your team. 

Chaiyong Theinvutichai 

TAFA Chairman
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  น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ย.2561 การสง่ออกของไทยมีมลูคา่ 
21,237.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.95% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งเป็นการกลบัมาติดลบครัง้ที่ 2 ในรอบปีนี ้หลงัจากที่เดือน ก.ย.
2561 ติดลบ 5.20% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 688,191.6 ล้านบาท 
ลดลง 2.40% ส่วนการน าเข้า มีมูลค่า 22,415 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึน้ 
14.66% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมลูคา่ 735,897.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.05% 
สง่ผลให้ขาดดลุการค้ามลูคา่ 1,177.8 ล้านเหรียญฯ หรือขาดดลุ 47,706.1 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การสง่ออกในเดือน พ.ย.61 หากหกัมลูค่าสง่ออก
สนิค้าที่เก่ียวเนื่องกบัน า้มนัและทองค าออก มลูคา่จะลดลง 4% 
ส าหรับในช่วง 11 เดือนแรกปีนี  ้การส่งออก มีมูลค่า 232,725 ล้าน

เหรียญฯ เพิ่มขึน้ 7.29% เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน เมื่อคิดเป็นเงินบาทมี
มูลค่า 7.447 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้  1.13% ส่วนการน าเข้า มีมูลค่า 
231,343.9 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึน้ 14.77% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 
7.504 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.30% เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯจะ
เกินดุลการค้า 1,381 ล้านเหรียญฯ แต่เมื่อคิดเป็นเงินบาท จะขาดดุล 
57,136.6 ล้านบาท 
 “การส่งออก พ.ย.ที่กลับมาติดลบอีกครัง้ เป็นผลกระทบจากสงคราม
การค้า ระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เร่ิมแผ่ขยายมายงัไทย ซึ่งจากการติดตาม
ผลกระทบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มแรกเป็นสินค้าส่งออกไทยที่
ได้รับผลกระทบจากสหรัฐฯขึน้ภาษีน าเข้าสินค้ากับทัว่โลก โดยในเดือน 
พ.ย.2561 ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มนีไ้ปสหรัฐฯ มูลค่า 70.8 ล้านเหรียญฯ 
ลดลง 18.4% เทียบกบัเดือน พ.ย.60 หรือมลูค่าสง่ออกหายไป 38.7 ล้าน
เหรียญฯ ได้แก่ โซลาร์เซลล์ ติดลบ 84.3% เคร่ืองซกัผ้าติดลบ 94.4% แต่
เหลก็เพิ่มขึน้ 53.1% และอะลมูิเนียม เพิ่มขึน้ 107.1%” 
  ขณะที่กลุม่ 2 เป็นสินค้าที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของจีน ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการที่สหรัฐฯใช้มาตรการภาษีกับจีน โดยในเดือน พ.ย.2561 ไทย
สง่ออกสนิค้ากลุม่ดงักลา่วไปจีน 2,435 ล้านเหรียญฯ ลดลง 9.6% หรือ 

มูลค่าหายไป 257.3 ล้านเหรียญฯ เช่น ยานพาหนะและส่วนประกอบ 
ลดลง 59.2% ของใช้ในบ้าน/ออฟฟิศ ลดลง 27.8% ส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์และแผงวงจร ลดลง 25.1% เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดบัและ
เคร่ืองส าอาง ลดลง 9.9% และกลุม่ 3 เป็นสินค้าที่ไทยได้รับผลดีจากการ
สง่ออกสินค้าเข้าไปทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ มีมลูค่า 2,050 ล้าน
เหรียญฯ เพิ่มขึน้ 17.2% เช่น เคมีภัณฑ์ เพิ่มขึน้ 14.5% เคร่ืองจักรและ
สว่นประกอบ เพิ่มขึน้ 22.1% 
ทัง้นี ้หากจะผลกัดนัการส่งออกปี 2561 ให้ขยายตวัตามเป้าหมาย 8% 

ในเดือน ธ.ค.2561 จะต้องสง่ออกให้ได้ 22,000 ล้านเหรียญฯ ขึน้ไป ซึ่งไม่
มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ แต่หากเดือน ธ.ค.ส่งออกได้ 21,600 ล้านเหรียญฯ 
มลูค่าการสง่ออกทัง้ปี 2561 จะขยายตวัได้ 7.5% จากเป้าหมายขยายตวั 
8% ขณะที่ปี 2562 ยังคงต้องระมัดระวังเร่ืองสงครามการค้าที่จะมี
ผลกระทบมากขึน้ รวมถึงติดตามราคาน า้มนัดบิตลาดโลก ที่กลบัมาทรงตวั
ต ่า ซึ่งอาจกระทบต่อก าลังซือ้สินค้าในตลาดโลก และค่าเงินบาทที่มี
แนวโน้มแข็งคา่ขึน้ 
ด้าน น.ส.บรรจงจิตต์ องัศสุงิห์ อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ 

กล่าวว่า มูลค่าส่งออกเดือน พ.ย. ที่ติดลบ ไม่น่าตกใจ เพราะบางปัจจัย
เป็นผลกระทบที่ไทยควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะสินค้าไทยที่อยู่ในซพัพลาย
เชนของจีน จึงต้องผลักดันหาตลาดอื่นเพิ่ม ซึ่งกรมมีแผนเร่งหาตลาด
รองรับ ทัง้การจัดคณะผู้ แทนการค้าไปเคาะประตูบ้าน เช่น กลุ่มอาหาร 
เคร่ืองดื่ม พลาสติก ชิน้สว่นยานยนต์ และผลติภณัฑ์ยาง 
นอกจากนี ้จะจดัคณะผู้แทนไปส ารวจเส้นทางการค้าบนเส้นทางสายไหม

ของจีน ที่จะเน้นสินค้าอาหารและฮาลาล, การจัดกองก าลงัเฉพาะกิจไป
เจาะตลาดแอฟริกา โดยเน้นผลิตภัณฑ์ยาง ชิน้ส่วนยานยนต์ อุปกรณ์
การเกษตร เคร่ืองจักรการเกษตร รวมทัง้มีแผนผลกัดนัและสร้างโอกาส
ค้าขายผ่านออนไลน์ ซึ่ ง ได้ลงนามกับจีนไปแล้ว เช่น jd.com และ 
tmall.com และมีแผนรุกตลาดอินเดียผ่านทางออนไลน์ด้วย โดยยืนยัน
เป้าหมายการสง่ออกปีนีไ้ว้ที่ 8% และปีหน้าโต 8% เช่นกนั. 
แหลง่ที่มา https://www.thairath.co.th/content/1451646 

การส่งออกเดือนพฤศจกิายน 2561 ตดิลบ 0.95% 

https://www.thairath.co.th/content/1451646
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319,700

404,763

186,911

187,727

2018 January- November

Inbound

Outbound

Transit Inbound

Transit Outbound

296,940

377,630

171,501

179,381

2017 January- November

Inbound

Outbound

Transit Inbound

Transit Outbound

 

Remarks:   *a Thailand destination   *b Inward transit   *c Outward transit    *d International destination

 
 
 

Inbound  
ปริมาณสนิค้าขาเข้าในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2018 

อยูท่ี่ 319,700 ตนั เพิ่มขึน้จาก 296,940 ตนั ของช่วงเดียวกนั 

ในปี2017 ท่ีผา่นมา  หรือเพิ่มขึน้ 7%  

Outbound

ปริมาณสนิค้าขาออกในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2018 

อยูท่ี่ 404,763 ตนั เพิ่มขึน้จาก 377,630 ตนั ของช่วงเดียวกนั 

ในปี 2017 ที่ผา่นมา หรือเพิ่มขึน้ 7%

Transit (Inbound)

สนิค้าถ่ายล าขาเข้าในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2018 

มีปริมาณอยูท่ี่ 186,911 ตนั เพิ่มขึน้จาก  171,501 ตนั 

ของช่วงเดียวกนัในปี 2017 ที่ผา่นมา หรือเพิ่มขึน้ 8% 

Transit (Outbound) 

สนิค้าถ่ายล าขาเข้าในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2018        

มีปริมาณอยูท่ี่ 187,727 ตนั เพิ่มขึน้จาก 179,381 ตนั 

ของช่วงเดียวกนัในปี 2017 ที่ผา่นมา หรือเพิ่มขึน้ 4% 

Total  Inbound *a Total Transit (Inbound) *b Total Transit (Outbound) *c Total Outbound  *d 

2017 2018 Vs. P/Y 2017 2018 Vs. P/Y 2017 2018 Vs. P/Y 2017 2018 Vs. P/Y 

Jan 31,518 33,712 106.96 18,322 20,852 113.81 19,585 21,286 108.68 36,110 38,697 107.17 
Feb 30,110 33,126 110.02 16,340 18,346 112.28 16,853 19,290 114.46 39,107 40,355 103.19 
Mar 35,798 40,131 112.10 21,600 21,424 99.18 22,438 22,447 100.04 44,595 46,720 104.77 
Apr 30,396 35,399 116.46 18,291 21,221 116.02 19,280 21,229 110.11 52,436 43,379 102.22 
May 31,553 34,778 110.22 17,740 20,141 113.53 18,790 20,110 107.03 45,213 50,887 112.55 
Jun 32,299 34,793 107.72 17,846 19,436 108.91 18,790 18,917 101.77 43,021 50,289 116.90 
Jul 34,521 36,166 104.77 19,928 21,406 107.41 20,838 21,535 103.34 39,884 44,130 110.64 

Aug 34,810 34,829 100.06 20,389 21,728 106.57 21,174 21,071 99.51 43,407 44,254 101.95 
Sep 35,935 36,765 102.31 21,044 22,356 106.23 21,841 21,841 100.04 43,856 46,051 105.01 
Oct 33,604 37,509 111.62 21,874 23,616 107.96 23,004 23,418 101.80 42,685 44,959 105.33 
Nov 36,955 36,430 98.58 21,641 22,849 105.58 22,853 22,873 100.09 36,634 42,848 116.96 
Dec 

Total 296,940 319,700 107.66 171,501 186,911 108.99 179,381 187,727 104.65 377,630 404,763 107.19 

สถติสิินค้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิมกราคม-พฤศจกิายน 2561

สมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า (Air Cargo Business Association : ACBA) เปิดเผยตวัเลขสถิติปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิ ในช่วง เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2018 มีปริมาณสนิค้าทัง้ขาเข้า ขาออก และ ถ่ายล า รวมทัง้สิน้ 1,099,101 ตนั เพิ่มขึน้
จาก 1,025,452 ตนั ของช่วงเดียวกนัในปีที่ผา่นมา เพิ่มขึน้ 73,649 ตนั หรือเพิ่มขึน้  7% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยเกิดภาวะระส ่ามานานหลายปี
แล้ว อย่างน้อยในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกลุ่มนีเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่  ภาพรวมโลจิสติกส์ไทย ขึน้-ลงตามการเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจ ตัวเลขการเติบโตล้อไปตามจีดีพี  ขณะที่อีกด้านก็เป็นอีก
อตุสาหกรรมที่มีการแขง่ขนัตอ่เนื่อง และดเูหมือนจะเพิ่มดีกรีความร้อนแรง
ของการแข่งขนัมากขึน้เร่ือยๆ  โดยเฉพาะต้องแข่งขนักับผู้ ให้บริการโลจิ
สติกส์จากบริษัทข้ามชาติที่เข้ามามีบทบาทมากในขณะท่ีบริษัทเอกชนไทย
หลายรายก็โดดลงมาแข่งด้วย หลงัจากที่เดิมทีให้บริการเฉพาะธุรกิจใน
เครือก็ออกมารับงานทัว่ไปมากขึน้  
อุณหภูมิการแข่งขนัยิ่งเข้มข้นขึน้เมื่อหลายประเทศมองเห็นโอกาสจาก

ประเทศไทย โดยเฉพาะการถูกมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ตัง้อยู่ในท าเล ส าคญั ที่สามารถเช่ือมโยงถึง
การค้าในตลาดCLMVได้ดีที่สุด อีกทัง้ประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพืน้
ฐานรองรับที่ทันสมัยมากขึน้ เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศรอบบ้าน 
รวมถึงการเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมส าคัญที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ไทยกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 
ไต่ระดับที่12 ของโลก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  เค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น 

จากบทบาทดงักลา่วท าให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทัว่โลกตา่งโฟกสัมาที่
ประเทศไทยและท าให้โลจิสติกส์สายพนัธุ์ไทยต้องออกมาปรับตวัครัง้ใหญ่
เพื่อตัง้รับกับการแข่งขนั บางรายก็ถูกต่างชาติกลืนไปแล้ว บางรายก็เกิด
การร่วมทุนกัน รายไหนที่มีสายป่านยาวก็ขยายธุรกิจรองรับการแข่งขนั
โดยเฉพาะการสร้างคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่  แห่ปัก
หมดุจบัจองพืน้ที่ในท าเลส าคญัใกล้เส้นทางขนสง่ทัง้ทางบก ทางเรือ ทาง
อากาศ และใกล้ศูนย์รวมภาคการผลิต เพื่อสะดวกในการล าเลียงสินค้า
หรือสง่ตรงถึงผู้บริโภคปลายทางได้ทนัตามเง่ือนเวลาที่ก าหนด ขณะที่บาง
รายก็ล้มหายตายจากไปด้วยสาเหตทุี่ไมย่อมปรับตวั  หลายบริษัทยงัยดึตดิ
กบัการเป็นธุรกิจครอบครัว ที่ขณะนีค้นในวงการโลจิสติกส์ต่างประเมินกนั
ว่าโลจิสติกส์ไทยได้หายไปจากระบบแล้วกวา่คร่ึง หรือราว 7-8 พนัราย ทัว่
ประเทศและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลางที่ทะยอยเลิก
กิจการไปในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาวันนีป้ระเมินได้ว่าในประเทศไทยเหลือ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์รวมตัง้แต่รายเล็กๆไปสูร่าย
ใหญ่อีกราว 7,000-10,000 รายที่กระจายอยูท่ัว่ประเทศ ในจ านวนนีย้งัคง
กระจุกตวัอยู่ในกลุม่โลจิสติกส์ที่เป็นเอสเอ็มอี 80-90% และเป็นกลุม่เสี่ยง
ที่ต้องเผชิญกบัสารพดัปัญหารุมเร้า 
  การแข่งขนัในธุรกิจโลจิสติกส์มีการประเมินว่าขณะนีม้ีมูลค่ารวมของ

ตลาดโลจิสติกส์ในประเทศมากกวา่ 7 แสนล้านบาทต่อปีทัง้ระบบ และใน
เค้กก้อนนีย้งัพบอีกว่าสดัสว่น 70% เกิดจากการบริการด้านโลจิสติกส์ของ
กลุม่ทนุไทย-และบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ และสดัสว่น 30% มาจากกลุม่โล
จิสติกส์รายเล็กรวมกัน ซึ่งยงัมีความยากที่ผู้ ประกอบการโลจิสติกส์กลุ่ม
เอสเอ็มอี จะขยบัสดัสว่นรายได้ขึน้มาสงูกวา่ 30%ได้ หากไม่มีการปรับตวั
เพื่อก้าวให้ทนัเทคโนโลยีและให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรมากขึน้ 
นัน่แปลว่าโอกาสที่ผู้ เลน่รายใหญ่จะลงมากินรวบตลาดโลจิสติกส์ก็มีทาง
เป็นไปได้สงูเช่นกนั! 

อุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ไทยในปัจจุบัน 
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     นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ

อุตสาหกรรมไทยและประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ (V-SERVE 

GROUP) ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)กล่าวว่า ปัจจุบนัมูลค่าโลจิสติกส์

ในประเทศที่มีมากกวา่ 7 แสนล้านบาทตอ่ปีนัน้  มาจากการบริการด้านรถ

ขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุก  รถเทรเลอร์ ชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของ 

เฉพาะส่วนนีจ้ะมีผู้ ประกอบการมากกว่า 70% ที่เหลือเป็นให้บริการ

คลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า บริการขนสง่ทางเรือ  ตวัแทนขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ หรือFreight forwarder(เฟรตฟอร์เวิร์ดเดอร์) รวมถึงการหีบห่อ

สนิค้า ซีอีโอ V-SERVE GROUP ตัง้ข้อสงัเกตด้วยวา่ การรุกคืบของทนุข้าม

ชาติ  น่าจับตามากกว่าการขยบัตวัของบรรดาบริษัทเอกชนรายใหญ่ของ

ไทย เพราะมองวา่ยงัไมใ่ชม่ืออาชีพ ดงันัน้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยทีย่งั

เหลอือยูท่ัว่ประเทศราว 10,000 ราย ที่สว่นใหญ่เป็นเอสเอ็มอีและเป็นกลุม่

ทุนไทยนัน้ ถ้าไม่เร่งปรับตวัเอง ก็ยิ่งตกที่นัง่ล าบากมากขึน้เร่ือยๆ เพราะ

นบัวนัพฤติกรรมลกูค้าเปลี่ยนไปเป็นกลุม่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสานกบั

ธุรกิจที่มีเครือข่าย มีการจัดการที่ดี มีเคร่ืองมือและความพร้อมมากกว่า 

ในขณะที่จิสติกส์ไทยบางรายยงัท าในรูปธุรกิจครอบครัว ไม่สามารถท า

เร่ืองบริหารความเสีย่งให้ลกูค้าได้ 

ด้านนายสายณัห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท  อีบีซีไอ 
จ ากดั เปิดเผยวา่  สถานะของอตุสาหกรรมโลจิสติกส์รายเลก็หรือที่อยู่ใน
กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีข้อกังวลอยู่ 2 ส่วนคือ มีกลุ่มบริษัทโลจิ
สติก ส์ขนาดใหญ่ เ ป็นของต่า งชาติที่ อยู่ ในประ เทศไทยและมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่า มีสายป่านยาวกว่า เข้ามามี
บทบาทในตลาดโลจิสติกส์มากขึน้   รวมถึงเกิดการขยายตวัของบรรดา
บริษัทเอกชนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่หันมาวิ่งรับงานข้าง
นอกมากขึน้  โดยเฉพาะบริษัทโลจิสติกส์ไทย  เช่น กลุ่มปตท.  เอสซีจี  
และกลุม่เคร่ืองดื่มแบรนด์ดงัอย่าง เบียร์สิงห์,เบียร์ช้าง  เหลา่นีเ้ป็นกลุม่
บริษัทยกัษ์ใหญ่ที่มีระบบการจดัการโลจิสติกส์ของตวัเอง 

“บริษัทต่างชาติที่เป็นโลจิสติกส์ ที่เกิดจากทุนสัญชาติยุโรป อเมริกา 

เกาหลี จีน ญ่ีปุ่ น สามารถเข้าหาลกูค้ารายใหญ่ได้ เพราะมีบริการที่ครบ

วงจร มีความสามารถในการเสนอราคาค่าบริการที่ถกูกว่า บางรายมีฐาน

ลกูค้าตามเข้ามาด้วย ยิ่งแขง่ขนัยาก” 

ซีอีโอ อีบีซีไอ  ยงัฉายภาพให้เห็นอีกวา่ ประเภทโลจิสติกส์ที่ให้บริการจะ

มีทัง้รถขนสง่  รถบรรทกุ ตวัแทนขนสง่ระหว่างประเทศ บริษัทรับเดินเร่ือง

พิธีการศลุกากร  ตวัแทนออกของ โดยผู้ประกอบการสว่นใหญ่ราว 70% จะ

เป็นโลจิสติกส์รายเล็กและขนาดกลาง  เมื่อเทียบกับบริษัทโลจิสติกส์

โดยรวมในประเทศไทย ถือวา่มีสดัสว่นจ านวนรายที่มาก แตผ่ลตอบรับทาง

รายได้มีสดัสว่นน้อย เมื่อเทียบกบัผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหญ่ที่ได้เปรียบ

ด้านฐานเครือขา่ยเช่ือมโยงที่ครบวงจรกวา่ 

-การค้าออนไลน์หนนุมลูคา่ตลาดโต 
  จากการวิเคราะห์สภาพตลาดโลจิสติกส์ยงัพบอีกว่า มลูค่าตลาดโลจิ

สติกส์จะยิ่งพุง่สงูขึน้ตอ่เนื่อง หลงัจากที่ธุรกิจการค้าออนไลน์มาแรง โดย
เมื่อเร็วๆนี ้ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  (ETDA)ระบวุา่ปี 
2561มูลค่าอี-คอมเมิร์ซไทยปี 2561 มีมูลค่า 3,058,987.04 ล้านบาท 
ขยายตัว 8.76% จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 2,812,592.03 ล้านบาท ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัผู้บริโภคโดยตรง ท าให้ธุรกิจการค้าออนไลน์กับบริการโลจิ
สติกส์ผกูโยงไปในทิศทางเดียวกนั 
ดจูากความร้ อนแรงในการแขง่ขนัแล้ว โอกาสที่โลจิสติกส์ไทยที่กระจกุ 

ตวัอย่ใูนกล่มุผ้ปูระกอบการเอสเอม็อีจะลงมาชิงสว่นแบง่ตลาดมลูคา่ 

กวา่ 7แสนล้าน  เป็นโจทย์ยากขึ�นไปทกุทีในห้วงเวลานี!้ 
ในด้านของสมาคมก็ได้ตระหนกัและพยายาม ที�จะเปิดโครงการร่วมทนุ

ของสมาชิกผา่น TAFA Consortium โดยมีสมาชิกให้ความสนใจเป็น 

สดัสว่น 20% ของสมาชิกทั�งหมดในปัจจบุนั

แหลง่ท่ีมา http://www.thansettakij.com/content/373588 

อุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ไทยในปัจจุบัน(ต่อ) 

http://www.thansettakij.com/content/373588
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  ปัจจุบนัการน าของในราชอาณาจกัรเข้าไปในพืน้ที่ส าหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งของนัน้ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นอากรหรือคืนอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศลุกากร หรือกฎหมายอื่น  ตามประกาศกรมศลุกากรที่ ๑๑๕/๒๕๖๑  ผู้น าของเข้าเขตปลอดอากรสามารถน าเข้าได้ 2 รูปแบบดงันี ้

 

การลดขัน้ตอนการน าสินค้าเข้าเขตปลอดอากร 
ด้วยระบบ  Free Zone Data Management System (FDMS) ในอนาคต 

1.ค าร้องขอน าของในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามแบบ กศก.๑๒๒ (ค าร้อง G) เป็นรูปแบบ Manual

2.ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (ประเภท D) โดยไม่ระบุการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร



WWW.TAFATHAI.ORG | JANUARY 2019             9/16     

 WWW.TAFATHAI.ORG 

ในปี 2019 นี ้ทางบริษัทการทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จะน าระบบ Free Zone Data Management System (FDMS) มาใช้ 
     ซึง่ การน าของในราชอาณาจกัรเข้าไปในพืน้ท่ีส าหรับเพิ่มมลูคา่สนิค้า สามารถน าเข้าได้ทัง้ 2 รูปแบบเหมือนเดิม  โดยใบขน D ไมใ่ช้สทิธิ   
     ประโยชน์ สามารถเช่ือมตอ่กบัระบบ FDMS โดยใช้ XML File ในการ Upload ข้อมลูให้สะดวกในการสร้างค าร้อง กบัเจ้าหน้าทีศ่ลุกากร    
     ทดแทน (รายละเอยีดและขัน้ตอนตามภาพประกอบ) 

   โดยทางผู้จดัท าระบบ Free Zone Data Management System (FDMS) จะเพิ่มช่องทางการติดตอ่ ทาง web Service และ Web app เพื่อ 
  ช่วยในการประสานงานให้สะดวกและง่ายตอ่การใช้ระบบมากยิ่งขึน้ในอนาคตอีกด้วย  ทัง้นี ้หากสมาคมฯ ได้รับข้อมลูและรูปแบบท่ีชดัเจน 
  แล้วจะมาประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกทราบในขา่วสารฉบบัตอ่ไป 

การลดขัน้ตอนการน าสินค้าเข้าเขตปลอดอากร 
ด้วยระบบ  Free Zone Data Management System (FDMS) ในอนาคต (ต่อ) 
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ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี  

ขอเชญิสมาชกิทาฟ่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 

http://www.dbd.go.th/download/article/article_20181122151330.pdf
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TAFA ACTIVITIES 

 

วนัพฤหสับดีที่ 6 ธันวาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย โดย คุณนิธิธร สขุมนสั คุณวรวุฒิ ภกัดีสตัยพงษ์ อุปนายกสมาคมฯ 
พร้อมด้วย คณุสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการ และคณะอนกุรรมการสมาคม ได้เข้าร่วมประชมุหารือกบัทาง บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส (BFS)

เร่ือง การลดปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการ Audit เคร่ือง X-Ray screening ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารคลงัสนิค้า BFS สวุรรณภมูิ 

วนัองัคารท่ี 11 ธนัวาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 
ได้มีการจดัประชมุคณะอนกุรรมการบริหารสมาคมทาฟ่า
ณ ห้องประชมุชัน้ 2 บริษัท TRANS AIR CARGO CO.LTD

อาคาร AO 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

เมื่อวันศุกร์ที่  7 ธันวาคม 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทาง
อากาศไทย โดย นายนิธิธร สขุมนสั และ นายสมบตัิ ประสานศิลป์ชยั 
อุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม พิจารณารายงานฉบับ
สมบรูณ์ (Final Report) โครงการศกึษาจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันา
ท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ
ภมูิภาค ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ส านกังานนโยบายและแผนการ
ขนสง่และจราจร
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วนัพฤหสับดีที่ 13 ธนัวาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย โดย คณุสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการฯ 
เป็นผู้แทนสมาคมทาฟ่า เข้าร่วมพิธีท าบญุเนื่องในโอกาสขึน้ปีใหม ่กบับริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  

ณ ห้องประชมุ 422 ชัน้ 4 อาคารฝ่ายปฏิบตัิการคลงัสนิค้าระหวา่งประเทศ (FA) เขตปลอดอากร ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

วนัพธุที1่9 ธนัวาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 
โดยนายชัยยงค์  เทียนวุฒิชัย  นายกสมาคมฯ เ ข้ า ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาพนัธ์ฯ ครัง้ที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสมาคม
ผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ (TIFFA)

วนัองัคารท่ี 18 ธนัวาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 
โดยนายทรงพล พรหมลภิณกลุ กรรมการบริหารสมาคม ได้เข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการ Logistics & Supply Chain ครัง้ที่ 9-5/2561
ณ ห้องประชมุ 2201 ชัน้ 2 อาคารจรูญ สบีญุเรือง

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

TAFA ACTIVITIES 
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วนัองัคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ
ไทย โดย นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายสวุิชา 
บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ และ คณะอนุกรรมการบริหาร
สมาคมทาฟ่า ได้เข้าร่วม ประชุมหารือกับ ฝ่ายปฏิบัติการคลงัสินค้า 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 201 ชัน้ 2 อาคาร
คลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พร้อมทัง้รับประทานอาหาร
กลางวนัร่วมกนัเนื่องในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 

เมื่อวนัเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศ
ไทย ได้จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ภายใต้ช่ือโครงการ ปลกูป่าปลอ่ยป ู
ตามรอยพ่อหลวง โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตาม
แนวพระราชด าริของพ่อหลวง ปลูกจิตส านึกและค่านิยมต่อเจ้าหน้าที่
สมาคมทาฟ่า ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
และเสริมสร้างความสามคัคี รู้จกัปรับตวัและสามารถท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ จดัขึน้ ณ ศนูย์อนรัุกษ์ป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม

TAFA ACTIVITIES 
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 บริษทั ทรานส ์แอร ์คารโ์ก้ จ ากดั จดังานท าบญุบริษทัประจ าปี
  และ ร่วมบริจาคส่ิงของแก่โรงเรียนบา้นหนองกะหนาก 

ท าบุญบริษัทประจ าปี: เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2561

บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จ ากดั ส านกังานสวุรรณภูมิ 
จัดพิธีท าบุญเลีย้งพระเพล เน่ืองในวันขึน้ปีใหม่เพ่ือ  
เป็นศิริมงคลแก่พนกังานทกุคน

ร่วมบริจาคส่ิงของแก่โรงเรียน : เมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2562 บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จ ากดั 
ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน้อง 
คลงัสินค้า การบินไทย ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรีุ




