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Newsletter No. 6                                     Contents                                                

- TAFA co-hosted Abhidhmma Chanting at the Royal Merit Making 

Ceremony of H.M. the late King Bhumibol 

- TAFA Consortium received funding support from 22 members 

- Special Rates for TILOG LOGISTIX booth offered from TAFA 

 
  

 สารจากนายกสมาคม ถึง  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที�รักและเคารพทกุท่าน  
      ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที� 6 ประจําเดอืนมิถนุายน 2560 เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2560 ในนามของสมาคม
และผู้แทนสมาชิกทาฟ่า ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ การบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
เพื�อน้อมรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุและถวายเป็นพระราชกศุล ณ พระที�นั�งดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั                                   
        การประชมุเพื�อร่วมรับฟังข้อมลูเพื�อประกอบการตดัสินใจร่วมลงทนุก่อตั 9ง TAFA Consortium  เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม ที�ผ่าน
มา ผมต้องขอขอบคณุสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน ที�ได้สละเวลาอนัมีค่าของท่านเข้ามาร่วมรับฟังข้อมลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจ
ร่วมลงทนุก่อตั 9ง TAFA Consortium ในครั 9งนี 9 และขอขอบคุณสมาชิกจํานวน 22 บริษัท ที�ร่วมสนบัสนนุทนุในกลุ่มแรกนี 9โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน สมาคมฯ มีความมุ่งมั�นตั 9งใจและจะพยายามอย่างสดุความสามารถ ที�จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ
สมาชิกฯ และวงการของเรา เพื�อเป็นการสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของนายกและกรรมการชุดก่อนๆ ที�ได้บุกเบิกวางรากฐานที�
แข็งแกร่งมาจนถึงทุกวนันี 9 อีกทั 9ง เพื�อเป็นการสร้างหนทางสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื�องในอนาคตให้แก่สมาชิกฯ ในรุ่นต่อไป
ครับ ในช่วงระหว่างวนัที� 27-30 พฤษภาคม 2560 ผมได้รับเชิญเป็นผู้แทนกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เดินทางไปร่วมงาน
เสวนาและงานแถลงข่าวเพื�อประชาสมัพนัธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2017 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ ซึ�งจดัขึ 9นโดยบริษัท รี 9ด   
เทรดเด็กซ์ จํากดั โดยความร่วมมือของสาํนกังานทตูพาณิชย์ ณ กรุงโซล เพื�อเชิญชวนเหล่าผู้ผลติ นกัธุรกิจ ผู้ นําเข้าและผู้สง่ออกใน
ประเทศเกาหลีใต้ ที�กําลังมองหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในตลาดให้มาเยี�ยมชมงานและขยายเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ให้
กว้างขวางมากขึ 9น  ซึ�งจะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางการค้าและการลงทนุระหว่างสองประเทศตอ่ไปในอนาคตครับ  
     ตัวเลขการส่งออกเดือนเมษายน 2560 ภาพรวมคือยงัคงขยายตวัระดับสงู อยู่ที� 8.5% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ด้านการนําเข้ามีมลูคา่ 1.68 หมื�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวั 13.4% สรุปช่วง 4 เดือนแรกของปีนี 9 (ม.ค.-เม.ย.) การสง่ออกมีมลูค่า 
7.33 หมื�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัเพิ�มขึ 9น 5.7% ครับ 

     ประกาศ เรื�อง การเคลื�อนย้าย Hand Lift จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สมาคมฯ โดยการนําของ นายสวิุชา 
บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการสมาคมฯ ได้ทําการประสานงานนัดประชุมกับหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องเพื�อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ 9นกบัสมาชิก โดยมสีรุปรายละเอียดตา่งๆ อยู่ใน Newsletter หน้าที� 7  ครับ    
       ประกาศ เรื�อง ปิดเวลารับชั�งสินค้าขาออก (Cut off time) จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ตามที�ได้เคยมีประกาศ
คลงัสินค้า กองขายระวางสนิค้าและไปรษณียภณัฑ์ประเทศไทยและอินโดจีน (BKKAF) ได้รับแจ้งจากการประชมุภายในว่า ตั 9งแต่วนัที� 
5 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป จะมีการดําเนินการปิดรับชั�งสินค้าให้เป็นไปตามกําหนดเวลา แต่จะยืดหยุ่นให้ไม่เกิน 2 ชั�วโมงสําหรับ
สนิค้าที�เป็นของสดเนา่เสยีง่าย (Perishable cargo) สําหรับเที�ยวบินที�บรรทกุผู้ โดยสารเทา่นั 9น 
       แจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์  - เปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมอบรม หลกัสตูร Dangerous Goods Regulations Course 
                                             -  TILOG – LOGISTIX 2017 
สดุท้ายนี 9 ขอให้สมาชกิทกุท่านอ่านข่าวสารความคบืหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ 
  ชยัยงค์   เทยีนวฒุชิยั     
      นายกสมาคม   
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A Word from the Chairman    

Fellow TAFA members    

Welcome to TAFA e-Newsletter vol.6.  On May 13th, 2017, TAFA committee co-hosted the 

Abhidhama Chanting at the Royal Merit Making Ceremony of His Majesty the late King Bhumibol 

funeral at the Dusit Maha Prasart Throne Hall to pay utmost respect and gratitude to his 

immeasurable love and generosity for Thai people. 

I would like to express my sincere gratitude to all 47 TAFA members, who attended the 

“Information hearing about the possible establishment of TAFA Consortium” meeting on 16 May 

2017, for their fruitful participation with concerns sharing and support giving.  Of which, 22 members 

in the meeting have decided to fund the feasibility study of TAFA Consortium by pledging 50,000 

baht each to kick start the project even with no materialized ROI foreseen.  TAFA, to its best ability, is 

committed to constructing sustainable growth and expansion to its members and the industry to 

honor its founding members and previous committees’ unwavering determination to build and 

strengthen the industry for the country, and to also laying and passing on the solid platform to the 

coming future generation.  During 27-30 May, 2017, I was invited to attend a press conference as a 

representative from Thailand Logistics industry to help promote TILOG-LOGISTIX 2017 event 

organized by Reed Tradex with the cooperation from Office of Commercial Affair, Royal Thai Embassy 

(Thailand Trade Office) to attract and encourage Korean companies, entrepreneurs, and 

importers-exporters to visit the event and to expand business network with Thai logistics service 

providers.  The event would be a strong platform to trade collaboration and investment for both 

countries. 

 April 2017 export number is at 16.8 billion dollars showing an increase of 8.5% growth while 

import growing 13.4% at the level of 16.8 billion dollars compared to same period of last year.  In 

conclusion Year-to-date (YTD) export is at 73.3 billion dollars (5.7% growth YOY.) 

 Announcement from AOT. Regarding hand lift relocation issue, TAFA Sub-committee 

Chairman, Khun Suwicha Boontem, and members held a meeting to discuss over the issue and the 

solution.  You can refer to more information on page 7 of the newsletter. 

 Refer to TG announcement from Cargo & Mail Sales Thailand & Indochina department 

(BKKAF) that from 5th June 2017, TG warehouse will implement the cut-off time at the weighing 

station 3 hours before flight departure for passenger flights and 6 hours before flight departure for 

freighter flights.   One exception is for perishable cargo that will be allowed to complete weighing 

process 2 hours before passenger flights departure, but for freighter flights the cut-off time will stay 

the same. 

 PR News – DGR Course is now opened for registration until 7th June 2017 

– Special rates for TAFA members for TILOG LOGISTIX 2017 on 16-18th August             
   2017 please contact TAFA office for the special offer 

 

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

Chaiyong Theinvutichai 

Chairman  
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สมาคมทาฟ่า ได้จดัการประชมุร่วมรับฟังข้อมลู เพื�อประกอบ  
การตัดสินใจลงทุนก่อตั 9ง TAFA Consortium เมื�อวันอังคาร   
ที� 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั 9น 9 
อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ทั 9งนี 9มีจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น 
55 ท่าน จากบริษัทสมาชิกทั 9งหมด 47 บริษัท  
เนื Eอหาในการประชุมแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยสรุปได้ดงันี 9 
1. ความพยายามของสมาคมฯ ในการ “ปลดล็อค” ฟรีโซน    
ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู และ ความจําเป็นเร่งด่วนในการ
จัดตั 9ง TAFA Consortium 2. การนํา ประกาศกรมศุลกากร
สําคญับางฉบบั มาทําการวิเคราะห์ในสาระสําคญั จนพบว่า 
สามารถนํามาใช้เป็นปัจจัยสนบัสนนุในการเลือกรูปแบบการ
ลงทุนในฟรีโซนของ TAFA Consortiumได้ ซึ�งจะได้นําเสนอ
ต่อ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ต่อไป เพื�อเสนอตัวเข้าประมูล
เป็นผู้ ให้บริการกระจายสินค้าผ่านแดน ถ่ายลําภายใต้การ
บริหารของ การท่าฯ 3. การระดมความคิดเรื�องการจัดตั 9ง 
Perishable Center ซึ�งจัดว่าเป็นอีกหนึ�งทางเลือกของการ
ลงทนุที� TAFA Consortium สามารถกระทาํได้ 
จากการประชุมในครัEงนี E สมาชิกส่วนใหญ่เห็นความสําคญั
และให้ความสนับสนุนในหลักการที�จะให้มีการก่อตั 9ง TAFA 
Consortium ขึ 9น โด ย ที� มี ส ม า ชิ ก จํ า น ว น ห นึ� ง ป ระก า ศ
เจตนารมณ์ด้วยการลงชื�อเข้าร่วมลงทุนก่อนที�การประชุมจะ     
สิ 9นสดุลงในวันนั 9น นบัเป็นนิมิตหมายและจุดเริ�มต้นที�ดีเยี�ยม
สาํหรับอนาคตของผู้ประกอบการไทยและของวงการนี 9เช่นกนั 
 
 

 
 
 
 

ในขณะเดยีวกัน สมาคมฯ จะได้เร่งดําเนินการตามแผนที�วาง
ไว้ โดยจะคดัเลอืก บริษัทที�ทาํวิจยั Feasibility Study ให้รัดกมุ 
เพื�อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุกท่านและให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ที�ได้ตั 9งไว้โดยเร็วที�สดุ ทั 9งนี 9 สมาคมฯ จะได้ทําการ
แจ้งความคืบหน้าของโครงการนี 9แก่สมาชิกทกุท่านเป็นระยะๆ 
ผ่านช่องทางการติดตอ่สื�อสารทกุช่องทางของสมาคมฯ  
สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกที� ร่วมสนับสนุนทุนใน

กลุม่แรกนี 9โดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าสมาชิกที�

จะตดัสินใจลงทนุในอนาคตอันใกล้ และจะบนัทึกรายชื�อเป็น

สมาชิก ผู้ ก่ อตั 9ง  TAFA Consortium ต่อ ไปหลังจากค รบ

กําหนดเวลาที�ได้แจ้งไปดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ มีความ

มุ่งมั�นตั 9งใจและจะพยายามอย่างสดุความสามารถ ที�จะสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าให้กับสมาชิกฯ และวงการของเรา เพื�อ

เป็นการสานต่อปณิธานอนัแนว่แน่ของนายกและกรรมการยคุ

ก่อนๆ ที�ได้บุกเบิกวางรากฐานที�แข็งแกร่ง มาจนถึงทุกวันนี 9   

อีกทั 9ง เพื�อเป็นการสร้างหนทางสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื�องในอนาคตให้แก่สมาชิกฯ ในรุ่นตอ่ไป 

สมาชิกสามารถดาวโหลดรายงานการประชมุและเอกสาร

ประกอบการประชมุได้ที� http://www.tafathai.org/index.php 

 

การประชมุเพื�อรบัฟังขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสินใจรว่มลงทนุกอ่ตั ง TAFA Consortium 
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ส่งออกเดือนเมษายน ขยายตัว
8.5% ส่งผล 4 เดือนแรกยงัโต 5.7%
พาณิชย์ชี 9  ผลพวงเศรษฐกิจโลกฟื9น 
สิน ค้าเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษ ตรโตต่ อ เนื� อ งทั 9งย างพ ารา 
นํ 9าตาลทราย ข้าว สร้างความมั�นใจ
สง่ออกขยายตวัตามเป้า 5% 

นางสาวพิมพ์ชนก  วอนขอพร ผู้อาํนวยการสํานกังานนโยบาย
และยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ภาพรวม
การสง่ออกของไทยในเดือนเมษายน 2560 ว่า ยงัคงขยายตวั
ระดับสูง โดยส่งออกได้ที�  1.68 หมื�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ขยายตัวที� 8.5% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ�ง
เป็นไปตามการฟื9นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออก
ขยายตวัในเกือบทกุตลาด (ยกเว้นสหภาพยโุรปและตะวนัออก
กลาง) และในทกุกลุม่สินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสนิค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรที�เติบโตต่อเนื�องทั 9งในด้านราคาและ
ปริมาณ อาทิ ยางพารา นํ 9าตาลทราย ข้าว และ อาหารทะเล
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ในขณะที�กลุม่สนิค้าอตุสาหกรรม
กลบัมาขยายตัวต่อเนื�องเป็นเดือนที� 2 โดยเฉพาะ ผลิตภณัฑ์
ยาง เคมีภณัฑ์ นํ 9ามันสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็ก สะท้อน
ถึงศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัว
ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที�เริ�มปรับตวัดขีึ 9น 

     ด้านการนําเข้าในเดือนเมษายน 2560 มีมลูค่า 1.68  
หมื�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว13.4% สรุปช่วง 4 เดือน
แรกของปีนี 9 (ม.ค.-เม.ย.) การสง่ออกมีมลูค่า 7.33 หมื�นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯขยายตัวเพิ�มขึ 9น 5.7% เมื�อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ขณะที�การนําเข้ามีมลูค่า 6.92 หมื�นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ�ม 14.5% และการค้าไทย 4 เดือนแรกยัง
เกินดลุ 4,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 

สาํหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560  

มีสัญ ญ าณการฟื9นตัวอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที�จะ

ขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายที� 5% โดยมีปัจจัยสําคัญจาก

ราคานํ 9ามันดิบที�เริ�มปรับตัวสูงขึ 9น ส่งผลให้แนวโน้มราคา

สนิค้าเกษตรสําคญั และสนิค้าที�เกี�ยวเนื�องกบันํ 9ามนัเพิ�มสงูขึ 9น

ตามไปด้วย ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า

สําคญัล้วนมีสญัญาณการฟื9นตวัที�ดีอย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็

ตาม ยังมีความเสี�ยงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทาง

การเมืองในภมิูภาคต่างๆ และความไมช่ัดเจนของนโยบายกีด

กันทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ�งล้วนเป็นปัจจัยที�สร้างความผัน

ผวนด้านอตัราแลกเปลี�ยนและเพิ�มความไม่แน่นอนของการค้า

และการลงทนุของโลกในระยะต่อไป ทั 9งนี 9กระทรวงพาณิชย์จะ

เร่งดําเนินการทุกรูปแบบ เพื�อให้การส่งออกสินค้าของไทย

ขยายตวัได้ใกล้เคียงเป้าหมายให้มากที�สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แหลง่ที�มา http://www.thansettakij.com 

 

ตวัเลขการสง่ออก เดือนเมษายน 2560 
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    หลงัจากทางสมาคมฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิก เรื�อง   
ประกาศ การเคลื�อนย้าย Hand Lift ที�มีการประชาสมัพนัธ์ไม่
ทั�วถึงและไม่ได้รับการอํานวยความสะดวกนั 9น สมาคมฯ โดย
การนําของนายสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนกุรรมการสมาคม 
ทาฟ่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการสมาคมทาฟ่า ได้ทําการ
ประสานงานและนดัประชุมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ 9นกับสมาชิกและได้ข้อ
ชี 9แจงจาก นายนิทัศน์ กมลเวคิน หัวหน้างานรักษาความ
ปลอดภยัและบตัรควบคมุพื 9นที� ผู้แทนจาก ทอท.ดงันี 9  
1.การจัดระเบียบการเก็บ Hand Lift เพื� อประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการให้มีพื 9นที�รองรับเฉพาะไม่กีดขวางพื 9นผิวจราจร
และพื 9นที�จอดรถรับส่งสินค้าซึ�งได้มีผู้ประกอบการร้องเรียนให้
ทอท.ดําเนินการ 2.ทอท.จะประชาสัมพันธ์เพิ�มเติมเพื�อให้
ผู้ประกอบการทราบข้อมลูพื 9นที�จดัเก็บที�ชดัเจนและทั�วถึงผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Website และ Email หากผู้ประกอบการใด
ที�ได้รับทราบข้อมลูโปรดเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ต่อไป  
3.เนื�องด้วย Hand Lift เป็นอปุกรณ์ของผู้ประกอบการจึงขอให้
มีสว่นร่วมในการดแูลรักษาโดยสามารถสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ 
เช่น ราวเหลก็ หลงัคา หรืออื�นๆ ได้ และ ทอท.จะอํานวยความ
สะดวกในการติดตั 9งให้สมาชิก 
       

 

 

 
 
    
 
 
 
ทั Eงนี E นายสุวิชา บุญเตม็ ยงัได้กลา่วถึงปัญหาที�อยากจะ 
ให้แก้ไขในเรื�องของการจราจรดงันี 9  
1. เครื�องหมายจราจรไม่ชัดเจนอาจทําให้สับสนและเกิด
อบุติัเหตไุด้ 2. ร้องขอให้กวดขนัวินยัการจราจรและการจอดรถ
ภายในพื 9นที� เขตปลอดอากร อาทิ  บ ริเวณ อาคาร (AO) 
ต้องการให้ รปภ. ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบที�กําหนดไว้
ก่อนหน้านี 9โดยให้ยานพาหนะที�ได้รับอนญุาตเท่านั 9นเข้าจอด 
3. พึงพอใจต่อการตอบสนองโดยการปรับปรุงให้สามารถ
ส่งคืนบัตรสมาชิกจอดรถได้ทั 9ง 2 ช่องทางบริเวณ Gate 
House 2 ส่งผลให้มีความคล่องตัวด้านการจราจรและร้อง
ขอให้ศึกษาบริเวณ Gate House 1 จะสามารถดําเนินการได้
เช่นเดียวกบักบั Gate House 2 ได้หรือไม่ 
    นายนิทศัน์ กมลเวคิน หวัหน้างานรักษาความปลอดภยัและ
บัตรควบคุมพื 9นที�  จึงได้ชี 9แจงดังนี 9 1.ทอท.ได้สํารวจป้าย
เครื�องหมายจราจรในพื 9นที�เขตปลอดอากร ทสภ.แล้ว ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างดําเนินการของส่วนงานที�เกี�ยวข้อง 2.การอํานวย
การจราจรและการจอดรถจะให้เจ้าหน้าที�  ที� รับ ผิดชอบ
เข้มงวดกวดขนัตามที�ผู้ประกอบการแจ้งการส่งคนืบตัรสมาชิก
จอดรถยนต์ให้ได้ทกุช่องทางบริเวณ Gate House 1 จะศกึษา
ผลกระทบแล้วผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
 

 

ประกาศ เรื�องการเคลื�อนยา้ย Hand lift 
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               ด้วยสว่นปฏิบตักิารคลงัสนิค้า ฝ่ายบริหารการขนสง่สนิค้าทางอากาศ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  จะทาํการทดลองจดั

เส้นทาง การเดนิรถบริเวณช่องทางการเดนิรถหน้าสถานีขนถ่ายสินค้า (TMO,TG และ BFS) เพื�ออาํนวยความสะดวก และแก้ไข
ปัญหาการจราจรตดิขดั และทําให้เกิดความคลอ่งตวัมากขึ 9น โดยกําหนดจะทําการทดลองเส้นทางการเดินรถใหม่   
ตั Eงแต่วันที� 1 มิถนุายน2560 เป็นต้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"จดัเสน้ทางการเดินรถหนา้สถานีขนถ่ายสินคา้" 
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          สมาคมฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่า ตามที�ได้เคยมีประกาศคลงัสินค้า กองขายระวางสินค้าและ
ไปรษณียภณัฑ์ประเทศไทยและอินโดจีน (BKKAF) ได้รับแจ้งจากการประชมุภายในว่า ตั 9งแต่วนัที� 5 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป จะมี
การดําเนินการปิดรับชั�งสินค้าให้เป็นไปตามกําหนดเวลา แต่จะยืดหยุ่นให้ไม่เกิน 2 ชั�วโมงสําหรับสินค้าที�เป็นของสดเน่าเสียง่าย 
(Perishable cargo) สาํหรับเที�ยวบนิที�บรรทกุผู้ โดยสารเท่านั 9น 
 
 
 
 
  
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ เรื�อง ปิดเวลารบัชั�งสนิคา้ขาออก (Cut off time) 
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  เกาหลีใต้กาํลังเผชิญกับสังคมผู้สงูอายุ และการเพิ�มขึ 9น
ของผู้อยู่อาศยัคนเดยีว ชาวเกาหลใีต้หลายคน จึงนิยมเลี 9ยง
สนุขัและแมวเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเพิ�มมากขึ 9น ซึ�ง
เมื�อปี 2015 จํานวนสตัว์เลี 9ยงเพิ�มขึ 9นกว่า 10 ล้านตวั 
โดยประมาณ 1 ใน 5 ของชาวเกาหลีใต้ต่างมีสตัว์เลี 9ยงเป็นของ
ตวัเอง ขณะเดียวกนั รายได้ ของพลเมอืงแต่ละคนเพิ�มขึ 9น
อย่างต่อเนื�องและสงูถงึ 27,340 เหรียญสหรัฐฯ ทาํให้ชาว
เกาหลใีต้จบัจ่ายใช้สอยเพื�อสตัว์เลี 9ยงของพวกเขามากขึ 9น
อย่างต่อเนื�องและมกัจะไม่จดัหาเพยีงแตสิ่�งของที�จําเป็นทั�วไป
เท่านั 9น แต่ยงัจดัหาสิ�งของที�ไม่จําเป็นเพื�อสตัว์เลี 9ยงของพวก
เขาอีกด้วย เช่น ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสาํหรับสตัว์เลี 9ยง และ
การดแูลสขุภาพสตัว์เลี 9ยง ซึ�งการใช้จ่ายให้กบัผลติภณัฑ์ตา่งๆ 
เหลา่นี 9ช่วยให้สตัว์เลี 9ยงของพวกเขามอีาย ุยืนยาว และยงัทาํ
ให้สขุภาพและการใช้ชีวิตดียิ�งขึ 9นด้วย  

   เนื�องจากตลาดสตัว์เลี 9ยงมศีกัยภาพมากยิ�งขึ 9น อตุสาหกรรม
สตัว์เลี 9ยงในเกาหลใีต้จึงได้พฒันาสิ�งใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการที�หรูหราสําหรับสัตว์เลี 9ยง ตั 9งแต่การดูแล
สตัว์เลี 9ยง ช่องสญัญาณโทรทัศน์สําหรับสนุัขในโรงแรมสตัว์
เลี 9ยงต่างๆ ประกันภัย เสื 9อผ้า เครื�องประดับคุณภาพดี และ
อาหารสัตว์เลี 9ยงออร์แกนิค หรือแม้กระทั�งบริการจัดงานศพ
แบบเต็มรูปแบบ นอกจากนั 9น โรงแรมและรีสอร์ท หลายแห่งม ี
การให้บริการสุดหรูสําหรับสตัว์เลี 9ยง เช่น ร้านเสริมสวยและ
บริการอื�นๆ รวมถึงคาเฟ่สุนัข ซึ�งบางแห่งเปิดอยู่กลางย่าน
เศรษฐกิจ ที�คกึคกัอีกด้วย  
 

 

การนําเข้า เกาหลใีต้นาํเข้าอาหารสตัว์ทั 9งหมด 60% สว่นอีก 

40% ที�เหลอืถกูผลติเองภายในประเทศ โดยอาหารและขนม

สตัว์เป็นผลติภณัฑ์หลกัที�ถกูนําเข้าจากประเทศจีน ไทย และ

ญี�ปุ่ น และนําเข้าผลติภณัฑ์อาหารสตัว์ชนดิแห้ง ได้แก่ สหรัฐฯ 

ฝรั�งเศส ออสเตรเลยี และแคนาดา ซึ�งมลูค่าการสง่ออกของจีน

แซงหน้าสหรัฐฯ และ ยงัเป็นผู้ ส่งออกสูเ่กาหลใีต้รายใหญ่ที�สดุ

ในขณะนี 9 เนื�องจากบริษัทญี�ปุ่ นที�เป็นผู้ผลติอาหารสตัว์ชั 9นนํา

ย้ายโรงงาน ไปยงัประเทศจีน อาหารสตัว์ชนดิแห้งของเกาหลี

ใต้ครอบครอง 95% ของตลาด ในขณะที�อาหารสตัว์กระป๋อง

ชนดิเปียกครอบครองเพยีงแค ่5% เทา่นั 9น ผู้บริโภคชาวเกาหลี

ชอบซื 9ออาหารแห้งมากกวา่อาหารเปียก ถงึแม้ว่าอาหารสตัว์

กระป๋องชนดิเปียกจดัว่าเป็นสนิค้าพรีเมี�ยมก็ตาม แม้วา่จะมี

คําแนะนาํวา่การรับประทานอาหารเปียก 30-40% สามารถ

ช่วยในการย่อยอาหารของสนุขัได้ แต่เนื�องจากราคาที�สงูขึ 9น

ของอาหารสตัว์ชนิดเปียกและการขาดข้อมลูเกี�ยวกบั

ประโยชน์ของอาหารเปียกที�ดตีอ่การย่อยซึ�งเจ้าของสตัว์เลี 9ยง

หลายคนไม่พงึระวงักบัคาํแนะนํานี 9  

 

 

 

 

 

 

แนวโนมตลาดสินคาสัตวเล้ียงในเกาหลีใต    



                                         WWW.TAFATHAI.ORG                                                                                                                            5 มิถนุายน 2560                    

  

Page 11 of 15 

 

 
 

      
 

    ช่องทางการจัดจําหน่ายและพฤติกรรมการซื Eอของ 
ผู้บริโภค โดยปกติแล้วอาหารสตัว์มีการนําเข้าหลายยี�ห้อ 
และมีการแบ่งแยกสายผลิตภัณฑ์เพื�อจัดจําหน่ายผ่านทาง
ไฮเปอร์มาเก็ต อินเตอร์เน็ต คลนิิกรักษาสตัว์ และร้านสินค้า
สัตว์เลี 9ยง ซึ�งผู้ บริโภคส่วนใหญ่มักจะซื 9ออาหารสัตว์และ
สว่นผสมต่างๆ จากไฮเปอร์มาเก็ตและอินเตอร์เนต็เนื�องจากมี
ราคาต่อหน่วยที�ตํ�ากว่า อีกทั 9ง การซื 9อผ่านอนิเตอร์เน็ตมกัจะมี
ราคาที�ไม่สงูและเป็นวิธีที�สะดวกสบายโดยเฉพาะสําหรับการ
ซื 9อสินค้าที�มีนํ 9าหนักมาก สําหรับสินค้าพรีเมี�ยมส่วนใหญ่มัก
ถูกจําหน่ายผ่านร้านค้าโดยเฉพาะ เช่น ร้านสินค้าสตัว์เลี 9ยง
และคลนิิกรักษาสตัว์  

      ชาวเกาหลีใต้ต่างให้ความสนใจในผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ 
ที�ดีต่อสขุภาพ แบรนด์อาหารสตัว์ตา่งๆ ที�ช่วยรักษาโรคมกัจะ
ถูกจําหน่ายผ่านทางคลินิกรักษาสัตว์ ซึ�งเจ้าของสัตว์เลี 9ยง
สามารถรับคําแนะนาจากผู้ เชี�ยวชาญได้ อย่างไรก็ตาม เพื�อ
สุขภาพของสัตว์เลี 9ยง เจ้าของสัตว์เลี 9ยงบางคนจึงเลือกใช้
อาหารสตัว์ที�ทําด้วยตัวเอง เนื�องจากพวกเขาเชื�อว่ามีคุณค่า
ทางโภชนาการมากกว่า นอกจากนั 9น การจําหน่ายสินค้าผ่าน
ทางคลนิิกรักษาสตัว์มกัจะมี คําว่า “Veterinary Use” หรือคํา
ที�มีความหมายใกล้เคียงติดไว้ที�ตวัผลิตภณัฑ์ เพื�อเพิ�มความ
เชื�อมั�นให้แก่ลกูค้า ที�ต้องการซื 9อสินค้าที�มีคณุภาพและราคา
สงู ถึงแม้ว่าสนิค้าเพื�อสตัว์เลี 9ยงจะใช้ชื�อแบรนด์เดียวกนัในการ
จดัจําหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ  

 ภาษี 
  ภาษีการนําเข้าอาหารสัตว์ขั 9นตํ�า 5% ของไทยถูกยกเลิก 
ทันทีหลังการดําเนินข้อตกลง ASEAN-Korea Free Trade 
Agreement (AK-FTA) เมื� อ วั น ที�  1 ม ก รา ค ม  2009 โด ย
ปัจจบุนัคงเหลือภาษีนาํเข้าเป็น 0% แต่สาํหรับผลติภณัฑ์จาก
ประเทศจีนยังคงถูกเรียกเก็บภาษีนําเข้า 4.3% ภายใต้การ
ดําเนินข้อตกลงของ Korea-China FTA ในปี 2015 และสนิค้า
จากประเทศสหรัฐอเมริกายังคงใช้ภาษีนําเข้า 0% ตาม
ข้อตกลงของเกาหลีและสหรัฐอเมริกาตั 9งแต่เดือนมีนาคม 
2012 
   สาํนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล เห็น
ว่า สนิค้าและบริการของไทยหลายอย่างมโีอกาสที�จะขยายตวั
ในตลาดเกาหลีใต้ได้อีกมาก เนื�องจากสินค้าอาหารไทย
หลายอย่างได้ รับความนิยมตามกระแสเพิ�มขึ 9น เช่น นํ 9า
มะพร้าว ซอสนํ 9าจิ 9มไก่ และขนมทานเล่นตา่งๆ เป็นต้น รวมถึง
ร้านอาหารไทยที�ทยอยเปิดกิจการกันมากขึ 9นโดยรวมแล้วกว่า 
200 ร้านค้า ซึ�งเป็นที�นิยมในลูกค้าระดับกลางถึงสูง อีกทั 9ง
เกาหลีใต้ได้อนญุาตให้มีการนําเข้าไก่แช่เย็นแช่แข็งจากไทย
แล้วในเดือนธันวาคม 2559 และในขณะนี 9เกาหลีใต้ประสบ
ปัญหาไข้หวดันก ทําให้เป็นโอกาสดสีําหรับไทยในการสง่ออก
ไก่ นอกจากนี 9 ผลไม้ไทย เช่น มะม่วงนํ 9าดอกไม้ ยงัได้รับความ
สนใจอย่างต่อเนื�อง และอยู่ในกลุ่มสินค้าระดับเกรดพรีเมี�ยม 
โดย ชาวเกาหลใีต้นิยมซื 9อมะม่วงนํ 9าดอกไม้ให้เป็นของขวญัใน
เทศกาลต่างๆ ซึ�งเห็นได้จากห้างสรรพสินค้าล้อตเต้ ขอให้ 
สคต.โซล ช่วยแนะนําแหลง่มะม่วงนํ 9าดอกไม้คณุภาพเกรดเอ
จากไทย เพื�อวางการแผนนําเข้าในปี 2561 สําหรับจําหน่ายใน
เทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน ชูศก เป็นต้น นอกเหนอืไปจากนั 9น 
ตลาดเกาหลีใต้ยังเปิดกว้างสําหรับสินค้าที�มีดีไซน์ สินค้าที�มี
มูลค่าเพิ�ม (Lifestyle Products) และสินค้าในตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) อาทิ สินค้าสําหรับสัตว์เลี 9ยง เป็นต้น 
ดงันั 9น สินค้าและบริการจึงมีโอกาสและศกัยภาพในการเข้าสู่
ตลาดเกาหลใีต้ได้อีกมาก  
แหลง่ที�มา http://www.ditp.go.th 

แนวโนมตลาดสินคาสัตวเลี้ยงในเกาหลีใต    (ตอ) 
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ขาวประชาสัมพันธ 
 

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 

เปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมอบรม 

Dangerous Goods Regulations Course 

เปิดรับสมคัรตั 9งแต่บดันี 9เป็นต้นไป 

เปิดหลกัสตูรอบรม ครั 9งที� 2 ระหวา่งวนัที� 12-16 มิถนุายน  2560 

  เปิดหลกัสตูรอบรม ครั 9งที� 3 ระหวา่งวนัที�  6-10 พฤศจิกายน 2560 

ติดต่อสอบถามได้ที�สมาคมตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศไทย 

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

ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที� Website: www.tafathai.org 

รับสมัครจาํนวนรอบละ 50 ที�นั� งเท่านัEน 
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ขาวประชาสัมพันธ 

พิเศษสําหรบัสมาชิกทาฟ่า 

ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน 

TILOG-LOGISTIX 2017 
 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์  
กาํหนดจัดงาน TILOG-LOGISTIX  
ภายใต้แนวคดิ “ASEAN+6 
CONNECTIVITY FOR SUSTAINABLE 
GROWTH”  

ในวันที� 16-18 สิงหาคม 2560    

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม    

ไบเทคบางนา  

    สมาชิกท่านใดที�สนใจเข้าร่วม
ออกบูธในงานดังกล่าวจะได้ราคา
ในอัตราที�พเิศษเพียงท่านจอง
ผ่านสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า
ทางอากาศไทยเท่านั Eน!!!!!!!          

ภายในวันที� 12 มิถุนายน 2560 
สอบถามรายละเอียดได้ที�       โทร 
02-286-0477                 
EMAIL:TAFA@TAFATHAI.ORG  

LINE:@TAFATHAI  
WEBSITE: WWW.TAFATHAI.ORG 
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       เมื�อวันที� 8 พฤษภาคม 2560 คุณสมสขุ ภิญโญเจริญดียิ�ง กรรมการบริหารสมาคมทาฟ่า ได้     
เข้าร่วมงาน Thailand – Hong Kong – Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road 
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ การจัดการ
สมัมนาและหารือธุรกิจครั 9งนี 9 เป็นโอกาสอันดีที�จะได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและ
เข้มแข็งยิ�งขึ 9น ก้าวหน้าไปสูก่ารเตบิโตของภาคธุรกิจและการลงทนุของฮ่องกงและจีนในประเทศไทย 
ซึ�งจะขยายเชื�อมโยงทั�วภมูภิาคอาเซียนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 2560 

นายนิธิธร สขุมนสั อปุนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย 
นายสมบัติ ประสานศิลป์ชัย กรรมการบริหาร
สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกํากับ
การศึกษาโครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการ
ขนสง่ทางอากาศของประเทศไทย ครั 9งที� 2-2560  
เพื�อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที� 1 
(Progress Report) ณ.ห้องประชุม 401 อาคาร 
สนข. โดยที�ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับที�  1 (Progress Report I) 
และมอบหมายให้ที�ปรึกษาฯ รับประเดน็ข้อสงัเกต 
และข้อเสนอแนะของคณ ะกรรมการกํากับ
การศกึษาฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ�มเตมิใน
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที�  2 (Progress 
Report II) ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมาคมทาฟ่า ได้จดัเปิดอบรม Basic Air Cargo Tariff Course 2017 
ในระหวา่งวนัที� 22- 25 พฤษภาคม 2560 

ซึ�งมผีู้ เข้าร่วมอบรมครั 9งนี 9ทั 9งหมด เป็นจํานวน 28 ท่าน 
ณ.ห้อง 1204 ชั 9น 2 อาคาร 1 ตกึการบินไทยศนูย์ลกูเรือ หลกัสี� 
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    เมื�อวนัเสาร์ที�13 พฤษภาคม 2560 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย ในนามสมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิติกส์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลา
ถวายสกัการะในการบําเพญ็กศุลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพื�อน้อมรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุและ
ถวายเป็นพระราชกศุล โดยมีคณุชยัยงค์ เทยีนวฒุชิยั นายกสมาคม,คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ�, คณุพจน์ เที�ยมตะวนั, คณุนธิิ สขุมนสั อปุนายกสมาคม 
     คณุศริิพรรณ จนัทรสมบรูณ์ เหรัญญิกสมาคม,คณุเรืองศรี สงัข์วาลนชุ นายทะเบียนสมาคม,คณุสมบติั ประสานศิลป์ชยั,คณุสมสขุ ภิญโญเจริญดยีิ�ง      
     กรรมการบริหารสมาคม ร่วมในพระพธีิ ณ พระที�นั�งดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                                                    

                                                                                     นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมทาฟ่า เป็นผู้แทนกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย                
                                                                                     เดินทางไปร่วมงานเสวนาและงานแถลงข่าวเพื�อประชาสมัพนัธ์งาน TILOG-LOGISTIX 2017  
                                                                                     ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ ระหว่างวนัที� 27-30 พฤษภาคม 2560 เพื�อเชิญชวนเหลา่ผู้ผลติ  
                                                                                     นกัธุรกิจ ผู้นําเข้าและผู้สง่ออกในประเทศเกาหล ีที�กําลงัมองหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ 
                                                                                     ในตลาดให้มาเยี�ยมชมงานและขยายเครือข่ายด้านโลจิสตกิส์ให้กว้างขวางมากขึ 9น  ซึ�งจะช่วยสร้าง  
                                                                                      เครือข่ายความร่วมมือทางการค้าและการลงทนุระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต 
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