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Newsletter No. 4                                           Content                                                

                                                                                            - Members voted ‘yes’ for TAFA Consortium  

                                                                                            - Letter of Intent submitted to AOT to rent VAA 4                    

                                                                                               and the rest of vacant space in FZ  

                                                                                            - Alibaba E-commerce DC Park at BKK Airport  

                                                                                
 

 สารจากนายกสมาคม ถึง  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที�รักและเคารพทกุท่าน  
      ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที�  4 ผ่านไปแล้วกับงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เมื#อวันอังคารที# 21 
มีนาคม 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมทั ,งหมด 53  บริษัท  แบ่งเป็น สมาชิกสามญัจํานวน 46 บริษัท และสมาชิกสบทบจํานวน 7 บริษัท ผม
ต้องขอขอบคณุ อดตีนายกสมาคมฯ ที#ปรึกษากิตติมศกัดิ7 และสมาชิกทกุทา่นที#ได้สละเวลาให้เกียรติมาร่วมงานในครั ,งนี , และหวังเป็น
อย่างยิ#งว่าท่านสมาชิกจะเข้าร่วมมากขึ ,นในการประชุมปีต่อไปครับ เพราะเสียงของสมาชิกคือสิ#งที#สําคญัที#สดุในการวางแผนและ
กําหนดทิศทางอนาคตของทาฟ่าต่อไป ทั ,งนี ,จากการลงมติของสมาชิกให้จดัตั ,ง TAFA Consortium ขึ ,นเพื#อเป็นแนวหน้าในการผลกัดัน
การพฒันา Free Zone ที#จะเชื#อมโยงไปสู ่Airport Logistics Park ตามที#แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ ซึ#งสมาคมฯ ได้จดัทําจดหมายยื#นต่อ 
ผู้อํานวยการการท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ในการขอเข้าพบเพื#อเจรจาเช่าพื ,นที#ในคลงัสินค้าทั ,งหมดที#ยงัว่างอยู่ และขณะนี ,รอการนดั
หมายเพื#อเข้าพบกันอยู่นะครับ ประเด็นต่อมาตามที#มีข่าว อาลบีาบา เล็งตั ,ง E-Commerce Park ปลอดอากร ที#สวุรรณภูมิเพื#อเป็น
ศนูย์กระจายสนิค้า e-commerce  ในภมิูภาค CLMV โดยอาศยัโครงข่ายระบบการขนสง่หลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation 
network) ของไทย ที#มีความพร้อมในทุกด้านนั ,น สิ#งที#ต้องติดตามจับตาเป็นพิเศษคือ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรที#อาลีบาบา
กําลงัเจรจาอยู่กบัรัฐบาลไทย นยัว่าเพื#อเป็นการอาํนวยความสะดวกด้านการนาํเข้า-สง่ออก และ ปลดล๊อค อปุสรรคด้านภาษีศลุกากร
ในเขตปลอดอากร ซึ#งจดุนี ,เป็นจดุที#สมาคมฯ ของเราพยายามผลกัดนัผ่านการทํางานและเข้าร่วมกบัหนว่ยงานราชการต่างๆ มากมาย
ในอดตี จนมีความคืบหน้าไปในระดบัหนึ#ง เราจะต้องผลกัดนัอยา่งต่อเนื#องเพื#อสร้าง “ที#ยนื” ของผู้ประกอบการไทยให้ได้ มิฉะนั ,นแล้ว 
อนาคตวงการนี ,จะถกูกําหนดโดยนกัธุรกิจรายใหญ่ต่างชาติเพียงไม่กี#รายเท่านั ,น หวงัว่าสมาชิกจะให้ความสนใจฟังข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดและร่วมแรงร่วมใจในทกุวิถีทางที#สมาชิกจะทําได้เมื#อชาติต้องการนะครับ ในวนัหยดุยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผมก็ขอให้ทกุ
ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ เที#ยวให้สนุกและมีความสขุ ชาร์จแบตให้ตัวเองเพื#อกลับมาลยุงานกันต่อไป ข่าวสารในเดือนนี ,มีอะไร
น่าสนใจบ้างมาดกูนัครับ 
     โครงการศึกษาจัดทาํแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 2 โครงการ ที#นําเสนอและอยากให้หน่วยงานของ
รัฐบาลช่วยทําการศึกษาอย่างเร่งด่วน (Feasibility Study Report) คือ 1.การศึกษาความเป็นไปได้ของการพฒันาเขตปลอดอากร
สําหรับการบริหารจัดการโดยกลุม่ร่วมทนุ TAFA (TAFA Consortium) ที#สนามบินสวุรรณภมิู  2.การศกึษาความพร้อมด้านสถานที#
และจดัทําข้อเสนอแนะเพื#ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าเข้า-ออก-ถ่ายลํา เพื#อลดปัญหาการแออดัของคลงัสินค้าและความ
ลา่ช้าในการจดัการปริมาณสินค้าที#จะเพิ#มขึ ,นเป็นจํานวนมากในอนาคต ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไปครับ 
      ตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 การสง่ออกของไทยในเดือน ก.พ.ที#ผ่านมา มีมลูค่า 18,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
รวมช่วง 2 เดือนแรกของปี ยังมีมูลค่าการส่งออก 35,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ#มขึ ,น 2.5% ขณะที# การนําเข้าเดือน ก.พ.มีมลูค่า 
16,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ#มขึ ,น 20.4% สง่ผลให้ยงัเกินดลุการค้า 1,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
        แจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์  -  งานแสดงสนิค้า TILOG – LOGISTIX 2017 
 

 

สดุท้ายนี , ขอให้สมาชกิทกุท่านอ่านข่าวสารความคบืหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ 
  ชยัยงค์   เทยีนวฒุชิยั     
      นายกสมาคม   
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A Word from the Chairman    

Fellow TAFA members      

Let me welcome you all to TAFA Newsletter vol. 4.  First of all, I’d like to thank all of TAFA former 

chairmen, honorable consultants, along with 46 ordinary members and 7 associate members for 

participating in TAFA AGM held on 21st March 2017.  All of us feel honored and privileged that you 

spend valuable time showing your support to the association.  We do hope to welcome even more 

members for our next AGM since members’ votes are the most important factor for laying out TAFA 

future plan.  Evidently, from the meeting, our members have voted “yes” for establishment of TAFA 

Consortium to spearhead Free Zone development plan laying out a foundation for Airport Logistics 

Park at BKK airport.  TAFA has submitted a letter of intent – to enter rental agreement of VAA 4 and 

the rest of the units currently vacant at the other VAAs – to Director General of BKK airport.  Now we 

are following up on the date and time to meet with the AOT.  As seen and heard from several media, 

regarding Alibaba’s plan to set up E-commerce Park Distribution Center serving CLMV region 

leveraging ready-to-operate Multimodal Transportation network at BKK airport, we must give special 

attention on terms and conditions over tax privileges that Alibaba is negotiating with TH government 

to facilitate import-export business and to eventually free the Free Zone.  This is the exact same 

point that TAFA has been working continuously through collaboration with various government 

agencies for many years and has gained some grounds on this as well.  We, Thai entrepreneurs, must 

continue pressing this forward to preserve ourselves ‘prominent status’ in this industry otherwise 

this will be dominated and influenced by only a handful of MNCs.  Hope that we are all staying alert 

on the news and putting everything together to protect our own lifeline when the situation come 

calling.  For Songkran holidays, I wish you all the safest journey, the happiest and most wonderful 

time, and getting your body battery fully recharged for all the works after holidays.  Let’s take a look 

of this month interesting news. 

TAFA has proposed 2 pilot projects to Office of Transport and Traffic Policy and Planning (Sor Nor 

Kor) as part of the study of Thailand Air Transportation Master Plan Development project.  Both pilot 

projects are 1) Feasibility Study of Free Zone Development managed by TAFA Consortium at BKK 

airport and 2) Analysis of facilities readiness and recommendations to effectively manage import, 

export, and transship activities within surrounding areas to unclog debilitating crowdedness and to 

reduce time spent handling shipments throughout the process.  Any updates will be shared to you 

afterwards. 

February export number is at $18,470 Million Dollars.  2017 YTD combined is at $35,569 Million 

Dollars, an increase of 2.5% from starting of the year.  While the import number shown as $16,860 

Million Dollars has increased 20.4%, still $1,610 Million Dollars of Trade Surplus for Thailand so far. 

PR News: TILOG Logistix 2017: ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth August 16-18, 2017 

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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              ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2559 
 

               
 

การประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2559 สมาคมตวัแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศไทย 
เมื#อวนัองัคาร ที# 21 มีนาคม 2560  เวลา 12.00 น.  นําโดย คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั  นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชมุ  

พร้อมทั ,งคณะกรรมการและอนกุรรมการสมาคมฯ ณ ห้องประชมุชั ,น 30 อาคาร ทีพไีอ ทาวเวอร์ สาทร 
 

 

 

 
 
  
  
 

 
สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก นาวาเอกณรงค์ นลินํ ,าเพชร ผู้อํานวยการกองปฏิบตักิารท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

เป็นผู้แทน พล.ร.ต. วรพล ทองปรีชา ผู้อํานวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา มาแสดงวสิยัทศัน์พร้อมกบับรรยาย 
เรื#อง “Eastern Economic Corridor Development” (EEC) 

 
 

 
 
 
 

 
 

ตวัแทนแผนกลกูค้าสมัพนัธ์จาก IATA  สงิคโปร์ได้เข้าร่วมให้ข้อมลูที#สาํคญักบัสมาชิกของสมาคมฯ  
และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ถาม-ตอบ เกี#ยวกบัการให้บริการของ IATA 
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              ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2559 

  

 
 

นายชยัยงค์ เทยีนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ มอบโลใ่ห้กบับริษัทที#ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทสมทบ 
ของสมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 3 บริษัทได้แก่  1.บริษัท เอเอสอี แอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั 

2.บริษัท ดั ,กเช่อร์ ( ประเทศไทย ) จํากดั   3.บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั#นแนล จาํกดั 

 
 
 
 

 
  
  
 

นายชิดชยั ฉํ#าพึ#ง เลขาธิการสมคมฯ ได้อธิบายเรื#องประธานแจ้งที#ประชมุทราบ 
พร้อมแจ้งเรื#องรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2558 และขอมติจากสมาชิกในที#ประชมุ 

  
 
 
  
   
 
 
 

 
การประชมุครั ,งนี , มีสมาชิกเข้าร่วมทั ,งหมด  53  บริษัท  แบง่เป็น สมาชิกสามญัจํานวน 46 บริษัท และสมาชิกสบทบจํานวน 7 บริษัท 

โดยมีวาระการประชมุทั ,งหมด 5 วาระ ดงันี , 

วาระที# 1 เรื#องประธานแจ้งที#ประชมุทราบ 

วาระที# 2 เรื#องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจําปี 2558   

วาระที# 3 เรื#องรายงานสมาชิก  

วาระที# 4 เรื#องเพื#อพจิารณา   

 วาระที# 5 เรื#องอื#นๆ 

สมาชิกสามารถดสูรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการและอนกุรรมการสมาคมทาฟ่าในปี 2559 

ได้ที# http://www.tafathai.org/news_detail.php?nid=70 
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วาระที� 
 

เรื�องที�เสนอ 
 

มติที�ประชุม 
 

      วาระที� 3 เรื�องรายงานสมาชิก 

 

3.1 

 

  มต ิรับรองงบการเงนิปี 2559 

  มต ิรับรองการแต่งตั Tงผู้ตรวจสอบบัญชี (นางอมรรัตน์ วัลลภศิริ)  

 

รับรอง  38  เสยีง 

รับรอง  38  เสยีง 

 

วาระที� 4 เรื�องเพื�อพิจารณา   

 

4.1 

 

  การพิจารณาใช้สื�อดิจทิัล e-Newsletter เพื�อการลงโฆษณากจิการ
ของสมาชิก (Advertisements) แทน สื�อสิ�งพมิพ์ “About Air Cargo” โดย
จะเริ�มตั Tงแต่ เดอืน เมษายน 2560 ถงึ มนีาคม 2561 ทั Tงนี Tให้    นําเงนิ
สนับสนุนการจดัพมิพ์ About Air Cargo (ปีละ 2,500 บาท)    มา
สนับสนุนการทาํงานโดยสื�อดจิทิัล แทน 

 
 

 
เห็นด้วย 39 เสยีง 

 
 

 

  4.2 

       

   การพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบการรับสมาชิกสมทบใหม่  
- ข้อบังคบัเปรียบเทยีบสมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 
      หมวดที� 3 สมาชิกและสมาชกิภาพ ข้อ 5 และ ข้อ 6.      คุณสมบัติ
ของสมาชิกสมทบ 
 

ข้อบังคบัเดมิ 
      ข้อ5 (2) สมาชิกสมทบได้แก่นิตบุิคคลซึ�งประกอบวิสาหกจิ           
เป็นตวัแทนในการให้บริการพิธีการศุลกากร นําสนิค้าเข้า/ออก  
ทางอากาศเป็นหลกัซึ�งได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย 
       ข้อ6(4) ต้องประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนขนส่งทางอากาศเป็น
หลัก (เป็นลํ�าเป็นสนั)  
             4.1 เป็นที� รู้จกัของบุคคลในวงการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่
น้อยกว่า 2 ปี 
             4.2 มียอดขายส่งออกทางอากาศ โดยรายงานยอดขายใน
รายละเอยีดที�ผ่านมา 
             4.3 ต้องมีบุคลากรและหรือ Outsources ในการดาํเนินงาน
เป็นตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 
 

 

 

สรุปมตทิี�ประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 2559  
วันอังคารที� 21 มีนาคม 2560 

ณ.ห้องประชุมชัTน 30 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร 
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วาระที� 
 

เรื�องที�เสนอ 
 

มติที�ประชุม 

 

4.2  (ต่อ) 
 ข้อบังคบัที�ขอแก้ไข 
      ข้อ5(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่นิตบุิคคลซึ�งประกอบวสิาหกจิ    เป็น
ตวัแทนในการบริการพธีิการศุลกากรนําสนิค้าเข้า/ออก  
หรือเป็นผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งรูปแบบหนึ�งหรือหลาย
รูปแบบกไ็ด้ซึ�งได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย 
      ข้อ6(4) ต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการรับจัดการขนส่ง
สินค้าอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่าง                                                
หมายเหตุ   ผู้สมัครที�ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับสถานะเป็น
สมาชิกสมทบก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ�งปี หากมคีวาม
ประสงค์จะเป็นสมาชิกสามญัให้ยื�นความจาํนงเพื�อพิจารณาเป็น
สมาชิกสามัญอีกครัTง ทั Tงนี Tใช้บังคับกับสมาชิกสมัครใหม่ตั Tงแต่วัน
ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2559 วันที�  21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

   เหน็ด้วย 11 เสียง 
 

 ไม่เหน็ด้วย 21 เสียง 
 
 
 
  

 

 *** จากการลงมต ิไม่เห็นด้วย ของสมาชิกฯ ในเรื#องนี , ทําให้แผนการจดัหารายได้เพิ#มจากการเพิ#มจํานวนสมาชิก ต้องถกูระงบัไป และสง่ผลต่อแนวโน้ม 
 ที#สมาคมจะประสบกบัสถานการณ์ รายจ่ายสงูกว่ารายรับตอ่ไปในปี 2560 ซึ#งนบัว่าจะเป็นปีที# 3 ติดต่อกนั  

( คือต่อจาก ปี 2558 ที#มรีายจ่ายสงูกว่ารายได้อยู่ 794,489.07 บาท และปี 2559 ที#มรีายจ่ายสงูกว่ารายได้  440,621.65 บาท ) 
 

         4.2   (ต่อ)  

 

**** สมาชิกในที�ประชุมได้เสนอทางเลอืกเพื�อหาทางช่วยบรรเทา
สถานการณ์ รายจ่ายสูงกว่ารายรับ ของสมาคมฯ ด้วยการเสนอให้    ที�
ประชุมลงมตเิพื�อ ปรับอตัราค่าธรรมเนียมสมาชกิสามญัเพิ�มขึ Tนอีก
รายละ 4,000 บาท โดยจะให้มผีลตั Tงแต่ 1มกราคม 2561 เป็นต้นไป จึง
ได้มกีารเรียกให้ สมาชิก ได้ลงมต ิอกีครัTง  
        การลงมตขิองสมาชิกฯ เพื�อให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมสมาชกิ
สามญัเพิ�มรายละ 4,000 บาท ตั Tงแต่ 1 มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

เห็นด้วย  32 เสียง 
                 ไม่เหน็ด้วย 1 เสียง 

                         

              ดังนั Tน ค่าธรรมเนียมสมาชิกสามัญและค่าสนับสนุนกจิกรรมสมาคม ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนดงัต่อไปนี T 
                          - ค่าสมาชิกสามัญเดมิ 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท 

   - ค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์ e-Newsletter 2,500 บาท 
   - ค่าสนับสนุนกจิกรรมสมาคม 4,000 บาท 
     รวมทั Tงสิ Tน 27,500 บาท  

            หมายเหตุ  ทั Tงนี Tไม่มกีารเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายปีของสมาชิก ประเภท สมทบ  
 

 

4.3   
 

 

การพิจารณาจัดตั Tง TAFA Consortium และ เรียกประชุมกลุ่มสมาชิก ที�
สนใจร่วมลงทนุ 

 

 เห็นด้วย 23 เสยีง 
 

สรุปมตทิี�ประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 2559  
วันอังคารที� 21 มีนาคม 2560 

ณ.ห้องประชุมชัTน 30 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร 
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      เมื�อวันที� 30 มีนาคม 2560 ที#ผ่านมาทางสาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจารจร (สนข) และ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จํากัด ได้ขอเข้าพบ

หารือกับทางสมาคมฯ ขอข้อมูลในการจัดทําโครงการศึกษาจัดทําแผนการขนส่ง

ทางอากาศของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื#อกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 

ตวัชี ,วัดที#เหมาะสมด้านการขนส่งทางอากาศ และจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทาง

อากาศของประเทศไทย พ.ศ.2562-2571 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนั ,น  

ผม พร้อมด้วย คณะกรรมการและประธานอนกุรรมการสมาคมฯ จึงได้ให้ข้อมลูและ

แนวทางในการพฒันาโครงสร้างระบบการขนส่งสนิค้าทางอากาศที#เป็นรูปธรรมและ

สามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาตแิละวงการของอตุสาหกรรม

เรา โดยการเสนอ 2 โครงการที#อยากให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วย

ทําการศกึษาอย่างเร่งด่วน ( Feasibility Study Report) คือ   

1.การศกึษาความเป็นไปได้ของการพฒันาเขตปลอดอากรสาํหรับ

การบริหารจดัการโดยกลุม่ร่วมทนุ TAFA (TAFA Consortium)      

ที# สนามบินสวุรรณภมิู  

2.การศกึษาความพร้อมด้านสถานที#และจดัทาํข้อเสนอแนะเพื#อ

อํานวยความสะดวกในการขนสง่สนิค้าเข้า-ออก-ถ่ายลํา เพื#อลด 

ปัญหาการแออดัของคลงัสนิค้าและความลา่ช้าในการจดัการปริมาณสินค้าที#จะเพิ#มขึ ,นเป็นจํานวนมากในอนาคต  และหลงัจากนี ,ทาง

สมาคมฯ จะตดิตามเรื#องนี ,โดยการเข้าร่วมประชมุกบัทาง สนข.และมาแจ้งสมาชิกให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาจัดทาํแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 
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ตวัเลขการส่งออกเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

 

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อํานวยการสํานกังานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของ

ไทยในเดือน ก.พ.ที#ผ่านมา มีมลูค่า 18,470 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือติดลบ 2.8% เมื#อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ซึ# ง ถือเป็นการกลับมาติดลบครั ,งแรกในรอบ  4 เดือน 

เนื#องจากฐานการสง่ออกในเดอืนก.พ. 59 นั ,น อยู่ในระดบัสงู 

จากการส่งออกทองคํา และสินค้ากลุ่มอากาศยาน แต่ปี 60 

นี ,ไม่มีการส่งออก อย่างไรก็ดี หากหกัสินค้าทั ,ง 2 รายการนี ,

ออกไป จะทําให้การส่งออกในเดือน ก.พ. ขยายตวัเป็นบวก

ถึง 8.5% จึงถือว่าเป็นปัจจยัที#มากระทบ เป็นการชั#วคราว  เมื#อรวมช่วง 2 เดอืนแรกของปี ยงัมีมลูค่าการสง่ออก 35,569 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพิ#มขึ ,น 2.5% ขณะที# การนําเข้าเดือนก.พ.มีมลูค่า 16,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ#มขึ ,น 20.4% ส่งผลให้ยงัเกินดลุการค้า 1,610 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั ,งขณะนี , การสง่ออกของไทย กําลงัอยูใ่นช่วงขาขึ ,น ตามเศรษฐกิจโลกที#เริ#มฟื,นตวั โดยเฉพาะสหรัฐ ที#เศรษฐกิจ

ปรับตวัดีขึ ,น สอดคล้องกบัการปรับขึ ,นอตัราดอกเบี ,ยนโยบาย เช่นเดยีวกับ เศรษฐกิจจีนที#มีโอกาสขยายตวัได้ในระดบัที#ใกล้เคียงกบัปี

ก่อน โดยการส่งออกไปตลาดจีน ขยายตัวถึง 31.1% สูงสุดในรอบ 4 ปี รวมทั ,งการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขยายตวั 13.9% จากยางพารา กุ้ งสดแช่แข็งและแปรรูป และข้าว เป็นต้น 

          ทั ,งนี , กระทรวงพาณิชย์ ยงัมั#นใจว่าการส่งออกในปีนี , จะขยายตวัดีขึ ,นอย่างต่อเนื#อง โดยหากสง่ออกได้เฉลี#ยเดือนละ 19,052 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ การสง่ออกจะขยายตวัได้ 5% ตามเป้าหมายของรัฐบาล เนื#องจากตลาดหลกัที#สําคญั โดยเฉพาะสหรัฐ ญี#ปุ่ นและ

จีน รวมทั ,งยุโรป มีแนวโน้มเศรษฐกิจฟื,นตัวดีขึ ,น แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความเสี#ยงจากสถานการณ์ความไม่ชัดเจนของ

นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป รวมทั ,งความผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยน 

และราคานํ ,ามนั ซึ#งเบื ,องต้น มั#นใจว่าการส่งออกในปีนี , จะ

ขยา ย ตัวไม่ ตํ# า กว่ า  3% ห รือ มีมูลค่ า  เฉลี#ย เดื อน ล ะ 

18,500-18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอน 

 แหลง่ที#มา http://www.bangkokbiznews.com 
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                       หนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบบัที# 3248 ระหว่างวนัที# 30 มี.ค.-1 เม.ย.2560 สื#อในเครือสปริง กรุ๊ปรายงานวา่ ยืนยนั
อาลบีาบาลงทนุสร้างอ-ีคอมเมิร์ซพาร์กในไทย ลอ็กเป้าพื ,นที#สนามบินสวุรรณภมิู 450 ไร่ ใน 2 เฟส สรุปสทิธิประโยชน์ภาษี-ขั ,นตอนทาง

ศลุกากรภายในสิ ,นเดอืนนี ,  
 นโยบายสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางอี-คอมเมิร์ซ ในอาเซียนและซี
แอลเอม็วี (กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา และเวียดนาม)กําลงัจะได้ข้อสรุป
ที#ชดัเจน แม้ว่าทางอาลีบาบาจะจบัมือกบัรัฐบาลมาเลเซียสร้างศนูย์
กระจายสนิค้าที#กรุงกวัลาลมัเปอร์ไปแล้วก็ตาม โดยจะเสนอให้ พล.อ.
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) ในวนัที# 5 เมษายนนี , 
       นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อาํนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยวา่ อาลบีาบา กรุ๊ป ได้ตดิต่อเข้ามาดพูื ,นที#บริเวณสนามบนิสวุรรณภมู ิเพื#อ
ลงทนุจดัตั ,ง ศนูย์การค้าทางอเิลก็ทรอนิกส์และระบบโลจิสติกสข์องภมูภิาค หรือ E-Commerce Park แล้ว 2-3 รอบ 
        ทอท.มีที�ดินแปลงที� 37 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื ,อที#ประมาณ 1,000 ไร่ บริเวณทางทศิตะวนัออกของสนามบินวา่งอยู ่
1 แปลง ทางกลุม่อาลีบาบาให้ความสนใจที#จะเข้ามาเช่าพื ,นที#ในเบื ,องต้นประมาณ 150 ไร่ เพื#อลงทนุในโครงการนี , โดยจากการหารือ
กนั มีความเป็นไปได้ 80-90% ที#ทางอาลบีาบาจะเช่าพื ,นที#จาก ทอท. ไปลงทนุศนูย์กลางการค้าอ-ีคอมเมิร์ซในไทย 
        เงื�อนไขปลีกย่อยในเรื�องสทิธิประโยชน์ทางภาษีที�ทางอาลีบาบาจะต้องเจรจากับทางรัฐบาลไทย เนื#องจากทางกลุม่อาลี
บาบา ต้องการตั ,งเป็นเขตปลอดภาษี (Free Trade Zone) และคลงัสนิค้าทณัฑ์บน เพื#อบรรจหุีบห่อและขนสง่สนิค้าออกไปผา่นทางบก 
ทางอากาศ และทางรถไฟ 
       แหล่งข่าวจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยวา่ กลุม่อาลบีาบายงัสง่ผู้บริหารมาดพูื ,นที#อื#นๆ อกี  
3-4 แหง่ อาท ิพื ,นที#ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี , จ.ระยอง พื ,นที#ในนิคมอตุสาหกรรมปิ# นทอง อ.ศรีราชา และพื ,นที#ในนคิมอตุสาหกรรม
เหมราช อีสเทร์ินซีบอร์ด  จ.ชลบรีุ พื ,นที#ทั ,ง 3 แห่ง แม้จะอยู่ในพื ,นที#อีอีซี แต่ถือว่าไกลจากสนามบินทาํให้การขนสง่สนิค้าอาจไมส่ะดวก
และต้องใช้เวลาในการเดนิทางขนสง่ ประกอบกบัทางอาลบีาบาแจ้งวา่ การสง่สนิค้าสว่นใหญ่จะใช้รถขนสง่ขนาดเล็กมากกว่า เพราะ
คลอ่งตวัและรวดเร็วกว่าในการ กระจายสนิค้าออกไปยงักมัพชูา ลาว เมียนมา และเวียดนาม การลงทนุครั ,งนี , ทางกลุม่อาลบีาบาจะให้
บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทยฯ ที#ทางกลุม่อาลบีาบาได้เข้ามาซื ,อกิจการไปก่อนหน้านี ,เป็นผู้ลงทนุ ซึ#งขณะนี ,ทางลาซาด้าอยูร่ะหว่างการ
เสนอเรื#องให้บอร์ดอนมุตัแิผนลงทนุ โดยเฟสแรก ใช้พื ,นที# 150 ไร่ สว่นเฟสที# 2 จะใช้พื ,นที#อีกประมาณ 300 ไร่ นางสมศรี ดวงประทปี 
กรรมการบริหาร บริษัท ปิ# นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ยอมรับผู้บริหารอาลีบาบาเดินทางเข้ามาดพูื ,นที#ก่อนหน้านี , 
        ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.อตุสาหกรรม ยืนยันว่า ทางกลุม่บริษัท อาลบีาบาฯ เวบ็ไซต์อ-ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน  ที#มี
บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จํากดั เป็นบริษัทลกูในไทย จะยงัเข้ามาลงทนุโครงการอี-คอมเมิร์ซ พาร์ก ในไทยอย่างแนน่อน ขณะนี ,อยู่
ระหว่างเจรจาเกี#ยวกบัขั ,นตอนด้านศลุกากร เพื#อทําให้เป็นเขตปลอดภาษี โดยมีเป้าหมายขยายตลาดให้ครอบคลมุไปยงัซแีอลเอ็มว ี
        ขณะที�นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ บอร์ดออีซีี กล่าวว่า ได้รับการยนืยนัวา่คณะผู้บริหารจากอาลบีาบาและลาซาด้าจะ
มาพบ รมว.อตุสาหกรรมเพื#อยื#นข้อเสนอในการลงทนุ อาท ิการอํานวยความสะดวกเรื#องขั ,นตอนกฎหมายศลุกากรที#ช่วยสง่เสริมการ
นําเข้าและสง่ออกสนิค้า โดยมีความชดัเจนว่าจะเข้าลงทนุพื ,นที#ใดจะได้ข้อสรุปในวนัที# 31 มีนาคม 2560 ก่อนเสนอให้บอร์ดอีอีซี และ 
ครม.เห็นชอบตอ่ไป   

‘อาลีบาบา’ ยึด! สุวรรณภมู ิ
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        นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลงัจากที#ปลดักระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามหนงัสือ
แสดงเจตจํานง (Letter of Intent) กบัประธานบริษัท Alibaba Group จํากดั เมื#อปลายปี 2559 ที#ผ่านมา ที#เมืองหางโจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพื#อส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ SMEs ไทย ตั ,งแต่ระดับ
ฐานรากจนถึง SMEs ที#สามารถส่งออกได้ ให้สามารถดําเนินธุรกิจผ่าน
ช่องทาง e-Commerce พร้อมพฒันาบคุลากรของไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยคุ
ดิจิทลั โดยสาระสาํคญัของความร่วมมือครอบคลมุ 4 ประเด็นสําคญัคือ 
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และการพัฒนา National     
e-Commerce Platform (2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล 
และเทคโนโลยี (3) การพฒันาระบบ โลจิสติกส์ในประเทศ และ (4) การ
เชิญชวนบริษัท Alibaba Group มาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) 
     การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จัดตั ,งคณะทํางานผลกัดนัความร่วมมือพฒันาห่วงโซ่
อปุทานและการจัดตั ,งคลงัสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ร่วมกับกลุม่ธุรกิจในเครือ Alibaba และหน่วยงานรัฐที#เกี#ยวข้อง 
อาทิ กรมศลุกากร เพื#อการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการบรูณาการมากขึ ,น 
     การเชิญชวนบริษัท Alibaba Group มาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development : EEC) กระทรวงพาณิชย์ได้นําคณะทํางานของบริษัท Lazada จํากดั ซึ#งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท Alibaba 
Group จํากัด และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนในการหารือแนวทางพฒันาโครงการ E-Commerce Park ในไทย เยี#ยมชม 3 นิคม
อตุสาหกรรมที#มีศกัยภาพในโครงการ EEC  ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมปิ# นทอง (จ.ชลบรีุ) เหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด (จ.ชลบรีุ) และ อมตะ
ซิตี , (จ.ระยอง) โดยโครงการ Lazada e-Commerce Park ของ Lazada Group นี , ถือเป็นโครงการสําคญัเป็นอย่างยิ#ง และแสดงถึง
ความมุ่งมั#นในการลงทุนในประเทศไทยในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ#งโครงการนี ,จะทําหน้าที#เป็นช่องทาง (Gateway) สู่ตลาดโลก และ
ประเทศเพื#อนบ้านของไทย รวมถึงจะเป็นศนูย์รวมของระบบโครงสร้างด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขั ,นสงู และ Ecosystem ครบวงจร
สาํหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลติ ผู้ให้บริการ และพนัธมิตรทางโลจิสตกิส์   
       นอกจากความร่วมมือกับบริษัท Alibaba Group ที#มีมาอย่างต่อเนื#องแล้วนั ,น ในสว่นของกระทรวงพาณิชย์เอง ก็ได้มีการจัด

โครงการเพื#อส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ e-Commerce มาโดยตลอด โดยให้ความสาํคญักบัการสร้างความเข้มแข็งให้กบักลุม่เกษตรกร 

SMEs และ e-Market Place โดยมีโครงการ อาทิ โครงการช่วยชาวนาขายข้าวผ่านระบบออนไลน์ เพื#อขยายตลาดค้าข้าวทั ,ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในสว่นต่างประเทศได้มกีารเชื#อมโยงกบัเว็ปไซต์ Thaitrade.com เป็นที#เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ,

แล้วกระทรวงพาณิชย์ยังจะได้ลงพื ,นที#ไปให้ความรู้กับ SMEs (กลุ่ม OTOP, กลุ่มออร์แกนิกส์, กลุ่ม Halal, กลุ่ม GI เป็นต้น) เพื#อ

ยกระดบัผู้ประกอบเหล่านี ,ให้มีความรู้ความสามารถในการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ#มยอดขายและสร้าง

รายได้ เพื#อความอยูดี่มีสขุของชนุชนอยา่งยั#งยืนต่อไป" รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์กลา่ว 

แหลง่ที#มา http://www.thansettakij.com   www.prachachat.net 
  
 

‘อาลีบาบา’ ยึด! สุวรรณภมู ิ(ต่อ) 
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  ปัจจุบัน เราได้เข้าสู่ยุคที�มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที#พร้อมจะพลิกโฉมขั ,นตอนการดําเนินการและกลยทุธ์ด้าน 
โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการทั ,งหลายจําเป็นอย่างยิ#ง ที#จะต้องพฒันาการบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อยอดและ
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเหลา่ผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วยเหตนุี ,กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ 
และ บริษัท รี ,ด เทรดเด็กซ์ จํากดั ได้ผนกึกําลงัร่วมจดังาน TILOG-LOGISTIX ขึ ,นอีกครั ,ง ภายใต้แนวคดิ “ASEAN+6 Connectivity for 
Sustainable Growth” ซึ#งจะถกูจัดขึ ,นในวันที# 16-18 สิงหาคม 2560 ที#ฮอลล์ 98 โดยมีจุดประสงค์ในการยกระดบัและเปลี#ยนแปลง
ขั ,นตอนการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้ทันสมัยมากยิ#งขึ ,น พร้อมสร้างเสริมความสัมพนัธ์ระยะยาวกับเหล่าผู้ ครํ#าหวอดในวงการ          
เพื#อการเตบิโตของธรุกิจอย่างยั#งยืน 
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมจองคหูาในงานแสดงสนิค้า TILOG – LOGISTIX 2017 โดยมีรายละเอียดดังนี T  
     -  คูหาเปล่า ขนาด 3x4 เมตร ราคา 15,000 บาท (รวม VAT = 16,050) 
     -  หากประสงค์จะตกแต่งคหูาเองต้องเช่า 2 คหูาขึ Tนไป 
     -  หากเช่าพื Tนที�เปล่า 10 คหูาขึ Tนไป อตัราคหูาละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT = 12,840)  
คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมงาน 
     -  เป็นนิตบุิคคลที�จดทะเบยีนในไทยและถอืหุ้นโดยคนไทยมากกว่า 50 % 
     -  เป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้า และการให้บริการโลจสิตกิส์การค้า รวมทั Tงมตีราสนิค้าเป็นของไทยด้วย 
     -  มีภาพลักษณ์ที�ด ีไม่มีประวัตเิสียหายทางการค้า สินค้าและบริการมคีวามเหมาะสมกบังาน 
       สาํรองพื Tนที� หรือ ต้องการข้อมลูเพิ�มเติม ตดิต่อหมายเลขโทรศพัท์ +66 26867222 วันนี Tถงึ 18 เมษายน 2560 
        อีเมล์: info@tilog-logistix.com หรือ เยี�ยมชมเว็บไซต์ได้ที� www.tilog-logistix.com 

เพื�อยกระดับศักยภาพและจุดแข็งของวงการโลจิสติกส์ในประเทศไทย องค์กรและสมาคมชั&นนําในประเทศไทยต่างพร้อมให้การ

สนับสนุนการจดังานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและการบริการ TILOG-LOGISTIX ครั&งที� 3 อย่างเต็มที�เพื�อเสริมความแข็งแกร่ง            

ให้แก่วงการโลจิสตกิส์ไทย โดยผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกจิใหม่ได้ง่ายดายยิ�งขึ&น 

           รายชื�อหน่วยงานที�ให้การสนับสนุนการจัดงาน 
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                                                   สมาคมทาฟ่าได้ จดัเปิดอบรม Dangerous Goods Regulations Course 2017 ในระหวา่งวนัที# 27- 31 มีนาคม 2560 
                                                    มีผู้ เข้าร่วมอบรมครั ,งนี ,ทั ,งหมด เป็นจํานวน 46 ท่าน ณ.ห้อง 2709 ชั ,น 7 อาคาร 2 ตกึการบนิไทยศนูย์ลกูเรือ หลกัสี# 
                                                   ซึ#งเป็นคอร์สแรกของปีนี , และในคอร์สหน้าท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม 
                                                    สามารถติดต่อสอบถามได้ที# 02-286-0477 : tafa@tafathai.org คณุอไุรรัตน์ หรือ Line @tafathai ได้เลยคะ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            เมื$อวนัองัคารที$ 28 มีนาคม 2560 นายชยัยงค ์เทียนวฒิุชยั นายกสมาคมฯ                                              
         พร้อมดว้ย นางสาว กฤชภาส์ นาฑีสุวรรณ ผูจ้ดัการสมาคมฯ 

                                                เขา้ร่วมประชุมการพิจารณาประกวดรางวลั  Excellent Logistics Management Award 
                                                                                (ELMA) ประจาํปี 2560 ครัP งที$ 2/2560 ณ หอ้งประชุม 7 ชัPน 7 อาคาร 2 (ริมถนน) 
                                                                                กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 

 

ACTIVITIES     
 
 
 
 
 

 
 

 

เมื#อวนัศกุร์ที# 3 มีนาคม 2560 นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมทาฟ่า พร้อมด้วย นายนธิิธร สขุมนสั 
อปุนายกสมาคมทาฟ่า นาํคณะ The International Pet and Animal Transportation Association (IPATA) 

เข้าดงูานการจดัการขนสง่สิ#งมีชีวติ (ประเภทสตัว์เลี ,ยง) ในฝ่ายปฏิบติัการคลงัสินค้าการบินไทย 
 
 
 
 
 
 

  
  

                        

 
   

 
  
 
 
  

 

 

 

 


