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Newsletter No. 5                                          Content                                                                                                                                          

                                                                                - Latest TAFA Alliance: Federation of Thai Industries   

                                                                                - TAFA met with AOT: TAFA Consortium Letter of Intent 

                                                                                - Office of agriculture inspection at BKK airport  

                                                                                   cancelled its 3 April 2017 announcement                      
                                                         

 สารจากนายกสมาคม ถึง  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที�รักและเคารพทกุท่าน  
      ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที� 5 ผ่านไปแล้วกบัช่วงวนัหยดุยาวในเทศกาลสงกรานต์ สมาชิกคงได้พกัชาร์จแบต
กันไปเต็มที6แล้วนะครับ ในโอกาสนี : สมาคมฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับบคุคลในอตุสาหกรรมเรา คุณชูศกัดิ? ชื6นประโยชน์ ที6ได้รับ
เลือกให้เป็น รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ทั :งนี :หอการค้าไทย เป็นสถาบนัหลกัทางการค้าและบริการของประเทศ มีเครือข่าย
และความร่วมมือที6เข้มแข็งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจให้เติบโตในตลาดโลกโดยมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เป็นผู้นําในการขบัเคลื6อนครับ เดือนที6ผ่านมามีความคืบหน้าหรือเปลี6ยนแปลงอะไรบ้างในแวดวงเรามาดกูนัครับ    
       ความพยายามของสมาคมฯ ในการ “ปลดล็อค” ฟรีโซน ได้ก้าวหน้าไปอีกขั :น เมื6อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(Federation of Thai Industries – FTI) ได้ประกาศตัวเป็น พันธมิตร (Alliance) กับทาฟ่าและพร้อมช่วยผลักดันให้เป็นฟรีโซนที6
สมบรูณ์แบบให้เร็วที6สดุ โดยจะเป็นเจ้าภาพเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั :งหมดที6เกี6ยวข้องเข้าร่วมประชมุ จดัทําแผนปฏิบตัิการเพื6อนําเสนอ
ต่อสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สภาพฒัน์ฯ) ซึ6งกําลงัอยู่ในระหว่างจัดทําร่าง แผนยทุธศาสตร์
การพฒันาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที6 3 พ.ศ. (2560-2564) พร้อมให้การสนบัสนนุโครงการต้นแบบ Airport Logistics Park และ การ
พฒันาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อย่างต่อเนื6องอีกด้วย สมาคมฯ จะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ ครับ 
       คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเจรจากบั บมจ ท่าอากาศยานไทย เรื6องความประสงค์ในการขอเช่าพื :นที6คลงัสินค้า VAA 4 และ 
พื :นที6ในคลงัอื6นๆ ที6ยงัว่างอยู่ทั :งหมด โดยกลุ่มทนุ TAFA Consortium ซึ6ง AOT ให้ความสนใจเรื6องนี :  อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีบทสรุปที6
แนช่ดัโดยเฉพาะพื :นที6ใน VAA 4 ซึ6งถกูกําหนดให้เป็นเขตปลอดอากรโซน 3 สาํหรับการขนสง่สนิค้าต่อเนื6องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) ตามประกาศกรมศลุฯ ที6 79/2554 ดงันั :น AOT จึงต้องพิจารณารูปแบบกิจกรรมที6ผู้ เช่าต้องการทําให้อยู่ในกรอบที6ได้
วางไว้ เช่นเดียวกันกับพื :นที6ใน VAA อื6นที6ว่างอยู่ ทั :งนี :สมาคมฯ ได้ทราบทิศทางของแผนการในอนาคต ที6การท่าจะดําเนินกิจการใน 
VAA 4 จึงอยากเรียนเชิญ ผู้บริหาร ของบริษัทสมาชิก เข้าร่วมรับฟังข้อมลู เพื6อประกอบการพิจารณาร่วมทนุ TAFA consortium ซึ6งจะ
เป็นกลไกที6สาํคญัมากสําหรับ สมาชิกผู้ประกอบการไทย SME จะได้รวมพลงัสร้าง บริการใหม่ๆ แบบครบวงจรให้กบัลกูค้า ปัจจุบนั 
และในอนาคตได้ จึงอยากขอความร่วมมือทกุท่านเข้าร่วมและออกความคิดเห็น ตามจดหมายที6สมาคมฯ ได้สง่อเีมล์ออกไปเมือวนัที6  
2 เมษายน 2560 ที6ผ่านมาครับ        
        สืบเนื�องจากประกาศของด่านตรวจพืช ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเรื6อง แจ้งเปลี6ยนแปลงเวลาทาํการตั :งแต่วนัที6  3 เม.ย.
60 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ ส่งออกและเอเย่นต์จํานวนมาก สมาคมทาฟ่า โดย คุณพจน์ เทียมตะวัน อุปนายกสมาคมฯ และ
คณะกรรมการหลายท่านเป็นตวัแทนสมาคมฯ ประชมุกบัผู้อํานวยการกรมวิชาการเกษตร คลงัสินค้าการบินไทย BFS สภาหอการค้า
แหง่ประเทศไทย ณ.กรมสง่เสริมฯ กระทรวงพาณิชย์ อย่างเร่งดว่น ทั :งนี :ที6ประชุม โดยผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผอ. ธีระ รัตนพนัธุ์ 
ตกลงให้ยกเลกิประกาศฉบบันี : พร้อมหารือนอกรอบเพื6อปรับเปลี6ยนกระบวนการให้สอดคล้องกบัสภาพการทํางานที6แท้จริง 
       ตวัเลขการส่งออกเดอืนมนีาคม 2560 การสง่ออกของไทย เดอืน มี.ค. 2560 มีมลูค่า 20,888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวัถึง 
9.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทําให้ในไตรมาส 1 การส่งออกขยายตวัถึง 4.9% ซึ6งเป็นอตัราการขยายตวัสงูสดุในรอบ 4 ปี เนื6อง 
จากการสง่ออกไปยงัจีนเพิ6มขึ :นถึง 47.6% และอินเดียเพิ6มขึ :น 14.9% เป็นการขยายตวัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ถือว่าเป็นข่าวดีครับ         
 

      แจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์  - งาน Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2017 
สดุท้ายนี : ขอให้สมาชกิทกุท่านอ่านข่าวสารความคบืหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ 
 ชยัยงค์   เทยีนวฒุชิยั     
      นายกสมาคม   
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A Word from the Chairman    

Fellow TAFA members      

     Welcome back from last month’s festive holidays.  Hopefully, you are ready and super-energetic 
for all the work ahead.  We’d like to congratulate Khun Chusak Chuenprayot, one of industry’s 
prominent member, for being appointed Thai Chamber of Commerce Vice Chairman this term.  TCC, 
with Board of Trade full support, has been a major trading and servicing institution for Thailand as it 
has built and strengthened networks and collaborations contributing to growth and competitiveness 
on world trade platform for our country.  Now, let’s move forward and see what we have for you in 
this TAFA e-Newsletter vol. 5. 

     TAFA effort to ‘unlock’ the Free Zone has reached its new height as the Federation of Thai 
Industries (FTI) become our latest alliance offering to host a meeting (to be confirmed) with all 
stakeholders involved in freeing the Free Zone project to propose an action plan that would 
successfully help unlock the Free Zone in the fastest way possible.  The action plan will be presented 
to Office of the National Economics and Social Development Board (NESDB) to be included in the 3rd 
edition of Master Development Plan for Logistics System (2017-2021.)  FTI is also ready to support 
Airport Logistics Park as a pilot project which can become model for U-Ta-Pao International airport 
development plan.  We’ll keep you updated later on. 

TAFA committee has tendered a letter of intent of TAFA Consortium to rent the VAA 4 warehouse 
and all of currently vacant units in other VAA building in the Free Zone to AOT executive team last 
month.  AOT expressed their willingness to hear TAFA Consortium offer. However, any conclusion 
could not be reached since VAA 4 had been declared by Customs Department Announcement no. 
79/2554 as a Tier 3 Customs Process in the Free Zone, in which it was intended to facilitate 
Multimodal Transportation network. Also within other VAA, the same announcement already framed 
the type of logistic activities allowed in the Free Zone.  Having gained the AOT business model set up 
for the VAA 4, we would like to invite all Executive Directors of TAFA members to meet with the 
committee and hear all information for your consideration to invest in TAFA Consortium.  This is an 
important step for SMEs members to join forces and create new service offerings to your current 
customers, and all future ones.  We are looking for your collaboration and input to this topic.  Please 
join us as details provided via e-mail dated 2nd May 2017. 

     Recent announcement from the office of agriculture inspection at BKK airport regarding 
adjustment of working time from April 3, 2017 had greatly affected to numbers of Perishable Goods 
shippers and forwarding agents. Mr. Phot, TAFA Vice Chairman, along with senior committee 
members met and discussed with officials from agriculture department, TG, BFS, Thai Chamber of 
Commerce, and DITP team to sort out this issue by getting confirmation from the agriculture 
inspection office to cancel the announcement immediately and to set up a further round of 
discussion to adjust and improve the inspection process suitable for the real day-to-day operation. 

    Export number for March 2017, Thailand export worth $20,888 Million Dollar which account for 
9.2% increase compared to the same period of last year.  As a result, growth for Q1 reached 4.9% 
overall which was the highest growth over the past 4 year due to export to China witnessed 47.6% 
growth while to India reached 14.9% growth rate – by far the biggest growth in history.  It’s good 
news. 

     PR – Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2017 has opened for application from all 

logistics service segment.  Thus it has extended application acceptance to until May 15, 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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เชิญสมาชิกเขา้รว่มประชมุหารอืการ จดัตั�ง TAFA Consortium 
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สามารถดาวโหลดเอกสารหรือดรูายละเอียดเพิ6มเติมได้ที6 http://www.tafathai.org/news_detail.php?nid=72 

แบบตอบรบัการเขา้รว่มประชมุหารอืการ จดัตั�ง TAFA Consortium 
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น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อํานวยการสํานักงาน
นโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า กลา่วว่า การส่งออกของไทย 
เดือน มี.ค.2560 มีมลูค่า 20,888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวัถึง 
9.2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทาํให้ในไตรมาส 1 การส่งออก
ขยายตัวถึง 4.9% ซึ6งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี 
เนื6องจากการส่งออกไปยัง จีนเพิ6มขึ :นถึง 47.6% และอินเดีย
เพิ6มขึ :น 14.9% เป็นการขยายตวัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์           
      ขณะที6สินค้าที6เกี6ยวเนื6องกบันํ :ามนัก็ขยายตวัตามราคานํ :ามนั  
เช่น ผลิตภัณฑ์ยางขยายตัว 64.7% และยางพาราขยายตัว 
95.4% ส่วนสนิค้าเกษตรเองก็สง่ออกได้มากขึ :น ยกเว้น ข้าว และ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ที6การส่งออกยังชะลอตัวลง รวมทั :ง
เศรษฐกิจโลกที6เริ6มฟื:นตวัอย่างชดัเจน และการค้าโลกที6ขยายตวัต่อเนื6อง น่าจะทําให้ทศิทางการส่งออกโดยรวมดขีึ :น 
      ขณะที6การนําเข้า เดือนมี.ค. มีมลูค่า 19,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัถึง 19.3% ซึ6งเป็นการนําเข้าสินค้าทุน และวตัถดุิบ 
แสดงถึงความมั6นใจ และการลงทนุที6จะมีมากขึ :น ทําให้ดลุการค้าในเดอืนม.ีค. เกินดลุ 1,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
       น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวอีกว่า ในปีนี :การสง่ออกโดยรวมน่าจะขยายตวัได้ถึง 5% ตามที6รัฐบาลตั :งเป้าหมายไว้ พร้อมกบัตดิตามความ
เสี6ยงของสถานการณ์โลก ทั :งมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ รวมถึงความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือ และสหรัฐฯ และ
นโยบายลดการขาดดุลของประธานาธิบดีสหรัฐ ขณะนี :กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างหารือกับภาครัฐและเอกชน โดยจะนัดประชุม
อย่างเป็นทางการในวนัพธุที6 26 เม.ย.นี : โดยมีปลดักระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เบื :องต้นเอกชนค่อนข้างกงัวลกบัปัจจยัเสี6ยงที6เกิดขึ :น 
ซึ6งทาํให้ภาวะการค้ามีความไม่แน่นอนสงู อย่างไรก็ตาม วิธีลดความเสี6ยงคอืต้องหาทางกระจายการสง่ออกไปยงัตลาดอื6นเพิ6มขึ :น เพื6อ
ลดผลกระทบหากการสง่ออกไปยงัสหรัฐมีมลูค่าลดลงซึ6งก็ทําได้ตามนโยบายที6วางไว้  
        โดยตลาดสง่ออกสาํคญัในเดือน มี.ค.ก็ขยายตวั เช่น ตลาดเอเชียใต้ ขยายตวั 19.1% ตลาด CLMV ขยายตวั 18.1% ตลาดญี6ปุ่ น 
ขยายตวั  14.9% ตลาดสหภาพยโุรป 10.2% ตลาดสหรัฐฯ ขยายตวั 7.1% ตลาด ลาตนิอเมริกา ขยายตวั 0.8% ทั :งนี :การขยายตวัของ

ก ารส่ งอ อ ก ขอ ง ไท ย  ขณ ะนี :ไ ด้ รับ ปั จ จั ย
สนับสนุนจากราคานํ :ามันที6 เพิ6มสูงขึ :น ทําให้
มูลค่าการ ส่งออกขยายตัวเพิ6มขึ :นตามราคา
นํ :ามนั ประกอบกับมีแรงผลกัดันมาจาก ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที6เริ6มฟื:นตัว ซึ6งสอดคล้องกับที6
องค์การการค้าโลก (WTO) ประเมินไว้ว่าภาวะ
การค้าโลกในเดือนก.พ.ปีนี :เติบโตถึง 6.4%    
แหล่งที6มา www.khaosod.co.th  

  

ตัวเลขการส่งออกเดอืน มนีาคม 2560 
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          คณุพจน์ เทยีมตะวนั อปุนายกสมาคมทาฟ่า เป็นตวัแทนสมาชิกสมาคม ทําการประสานงานนดัประชมุกบั กระทรวงพาณิชย์ 

       กรมวิชาการเกษตร คลงัสนิค้า บมจ การบนิไทย อย่างเร่งด่วน เนื6องจาก การเปลี6ยนแปลงเวลาทําการดงักล่าว ส่งผลกระทบอย่าง

มากต่อผู้สง่ออกและตวัแทนเอเยน่ต์ เป็นจํานวนมาก  โดยมีผลสรุปดงันี :  
 

         ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร โดยผอ. ธีระ รัตนพนัธุ์ ตกลงให้ยกเลกิประกาศฉบบัลงวนัที� 3 เมษายน 2560  

         ผู้แทน บมจ.การบนิไทย โดยคณุกิตศิกัดิ?  พึ6งตน ตกลงจะไปจดัพื :นที6ในบริเวณคลงัสินค้าการบินไทย เพื6อให้ทางเจ้าหน้าที6ด่าน

ตรวจพืชได้ทาํการตรวจพืชตามใบคําขอตรวจพืชให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงนาํสนิค้าที6ผ่านการตรวจพชืเรียบร้อยแล้ว มาชั6งสนิค้าได้  

     ทางผู้ เข้าร่วมประชมุ มีความเหน็ไปในทศิทางเดียวกนัว่า ปัญหาต่างๆ ที6เกิดขึ :น มาจากคลงัสินค้า BFS ซึ6งมีพื :นที6ในการลงสนิค้าไม่

เพียงพอ และเกิดความแออดั รถที6มาส่งสนิค้าไม่สามารถลงสนิค้าได้ และต้องจอดรถรอเพื6อลงสนิค้าเป็นเวลานาน  

      ผู้ประกอบการ Perishables คณุชศูกัดิ? ชื6นประโยชน์ เสนอให้มีการจดัตั :ง Perishable Center เพื6อเป็นจดุเดยีวที6ใช้เป็นพื :นที6ในการ

ตรวจพืช และออกใบรับรองปลอดศตัรูพชื และให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป ทั :งนี :ทางคณุชศูกัดิ? ได้ขอให้ทางสมาคมทาฟ่า 

จดัประชมุเอเยนต์ ที6รับบริการทางด้าน

สินค้าเกษตรเป็นหลกัเพื6อระดมความ

คิดเหน็ ในประเด็นดงักล่าวเพื6อเสนอ       

ต่อสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ

กรรมาธิการเกษตร และเพื6อนําเสนอต่อ 

สนช. ต่อไปในภายหน้า 

  

 
  

 

 

 

 

 

ยกเลกิประกาศ ดา่นตรวจพชื ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
เรื�อง แจง้เปลี�ยนแปลงเวลาทําการ ต ั$งแตว่นัที� 3 เมษายน 2560 
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          กรมศุลกากรฉงชิ�ง รายงานว่า เมื�อปลายเดือนมนีาคม 2560 ที6ผ่านมา สํานกังานศลุกากรแหง่ชาติ กระทรวงการคลงั 
สาํนกังานสรรพากร และสาํนกังานควบคมุเงินตราตา่งประเทศ ได้ดาํเนนิการตรวจสอบครั :งสดุท้ายและอนุมตัิให้ “ศนูย์โลจิสตกิส์ปลอด

ภาษีแบบ B” ในเขตโลจิสติกสอ์าเซียนและนานาชาติหนานเผิง 
เขตปาหนาน มหานครฉงชิ6ง เปิดให้บริการได้อยา่งเป็นทางการ 

    “ศูน ย์โลจิสติก ส์ปลอดภาษีแบบ B” ในเขตโลจิสติกส์
อาเซียนและนานาชาติหนานเผิง ได้รับการอนมุติัการก่อสร้าง
จากรัฐบาลเมื6อเดือนพฤศจิกายน 2558 มีพื :นที6ขนาด 137,000 
ตารางเมตร ตั :งอยู่ในเขตโลจิสติกส์อาเซียนและนานาชาติ
หนานเผิง เขตปาหนาน มหานครฉงชิ6ง ที6ซึ6งเป็นจุดเริ6มต้นของ
เส้นทางการขนสง่สนิค้าทางบกสาย “ฉงชิ6ง-อาเซียน” 

      ศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
แบบ A จะมีการควบคุมดแูลโดยกรมศลุกากรของเมืองนั :น ๆ และบริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการและประกอบธุรกิจ
ด้านโลจิสตกิส์แตเ่พียงผู้ เดียว และแบบ B จะมีการควบคมุดแูลโดยกรมศลุกากรของเมืองนั :นๆ บริหารจดัการโดยบริษัทโลจิสตกิส์ราย
ใหญ่ของท้องถิ6นและมีบริษัทโลจิสติกส์รายย่อยเป็นสมาชิกเพื6อประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที6เกี6ยวข้อง โดย “ศนูย์โลจิสติกส์ปลอด
ภาษีแบบ B” ในเขตโลจิสติกสอ์าเซียนฯ แหง่นี : มีบทบาทในการเป็นโกดงัเก็บสินค้าปลอดภาษี โกดงัเก็บสนิค้านําเข้า-ส่งออกที6รอการ
ตรวจตามขั :นตอนพิธีการศลุกากร ด่านตรวจสอบและกกักนัสนิค้า รวมถึงเป็นจดุรวบรวมและกระจายสนิค้าไปทั6วจีน 

         นอกจากนี : วิสาหกิจที6ตั :งอยู่ภายในเขตโลจิสติกส์อาเซียนดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษในการนําเข้า-ส่งออกสินค้า ดังนี :                   
1) ชะลอการจ่ายภาษีมลูคา่เพิ6มการนําเข้าสนิค้าและภาษีสนิค้านําเข้า โดยจะจ่ายเมื6อการตรวจสอบสนิค้าทกุอย่างดาํเนนิการเสร็จสิ :น 
2) ได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบาย “คืนภาษีทันทีเมื6อสินค้านําเข้าถึงโกดงัปลอดภาษี” และ “ยื6นเรื6องการขอคืนภาษีทนัทีหลงัจาก
สนิค้าสง่ออกผ่านด่านตรวจ” เพื6อเป็นการหมนุเวียนเงินทนุในการประกอบธุรกิจ      

          การเปิดให้บริการของ “ศูนย์โลจสิตกิส์ปลอดภาษีแบบ B” ในเขตโลจิสติกส์อาเซียนและนานาชาตหินานเผิง เป็นอีก
หนึ6งหน้าตา่งบานสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจการค้าแบบเสรี มีเป้าหมายในการเป็นจดุเชื6อมต่อสาํคญัของเส้นทางการขนสง่สนิค้า
สายฉงชิ6ง-อาเซียน รวมถึงเป็นจุดรวมและกระจายสนิค้าจากจีนตะวนัตกสู่ประเทศในอาเซียน ซึ6งจะช่วยให้ระบบการขนสง่โลจิสติกส์
ทางบกระหว่างจีนและอาเซียนมีความสมบรูณ์เพิ6มมากขึ :น ทั :งนี : จะนํามาซึ6งประโยชน์ให้กบัผู้ประกอบการด้านนําเข้า-ส่งออกระหว่าง
จีนและอาเซียน ซึ6งรวมถึงผู้ ประกอบการไทยในการเลือกใช้เส้นทางขนส่งทางบกสาย “ฉงชิ6ง-อาเซียน” ที6มีความพร้อมทั :งในด้าน         
โลจิสตกิส์ โกดงัเก็บสนิค้าปลอดภาษีและด่านตรวจสอบสินค้า สําหรับการขนส่งสินค้าคณุภาพของไทย เช่น ผลไม้ สนิค้าเกษตร และ
งานไม้แกะสลกั เข้าสูดิ่นแดนจีนตะวนัตก 

แหลง่ที6มา http://www.thaibizchina.com 

จนีอนมุตัศินูยโ์ลจิสตกิสป์ลอดภาษแีบบ B 
บนเสน้ทางขนสง่สาย ฉงชิ"ง-อาเซียน 
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             สมาคมขนสง่ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประกาศปรับใช้ระบบ Cargo Accounts Settlement Systems (CASS) ใน
รัสเซีย โดยร่วมมือกบัธนาคาร VTB ธนาคารในรัสเซีย และ Aeroflot 
              CASS ได้รับการออกแบบให้ระบบการเก็บคา่ใช้จา่ยมีความสะดวกมากขึ :น และมีการตั :งบญัชีเพื6อชําระคา่ใช้จ่ายระหวา่งสาย
การบนิและบริษัทตวัแทนผู้ รับจดัการสนิค้า โดย CASS เป็นโซลชูั6นที6ใช้ในการเก็บคา่ใช้จ่ายที6มีความทนัสมยั สามารถใช้ได้ทั6วโลก และ
สามารถใช้งานผ่านเว็บไซตไ์ด้ โดยเมื6อช่วงสิ :นปี 2016 ระบบ CASS มีการปรับใช้ในกวา่ 93 เขตแดน มีการใช้งานโดยสายการบนิ 
ตวัแทนขายและตวัแทนสายการบนิ รวมทั :งบริษัทตวัแทนผู้ รับจดัการสนิค้า ซึ6งระบบดงักลา่วช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชําระคา่ใช้จ่ายได้
ทนัเวลาถงึ 99.999 เปอร์เซน็ต์ โดยมีมลูค่ารวมกว่า 26.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

  Mr. Refael Schvastzman รองประธานระดบัสงู ดแูลทวีปยโุรป ประจํา IATA 
กลา่วว่า “การปรับใช้ระบบ CASS ในประเทศรัสเซีย ถือเป็นก้าวการพฒันาที6
สาํคญั โดยระบบ CASS ช่วยเชื6อมโยงการขนสง่ทางอากาศของรัสเซีย เข้ากบั
เครือข่ายระดบัโลก ซึ6งช่วยเพิ6มประสิทธิภาพการทํางานของสายการบินและบริษัท
ตวัแทนผู้ รับจดัการสนิค้า ทาํให้ปัจจบุนั บริษัทตวัแทนผู้ รับจดัการสนิค้าและสาย
การบนิทกุรายที6ให้บริการรับจดัการสนิค้าในรัสเซียได้รับประโยชน์จากแผนการ
ปฏบิตัิงานที6ดีที6สดุ และ CASS ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุในตลาดอีกด้วย” 
  โดยธนาคาร VTB เป็นองค์กรทางการเงินที6ใหญ่ที6สดุในรัสเซยี และเป็นธนาคาร

รับชําระหนี :อย่างเป็นทางการของ CASS ประจํารัสเซยี และ Aeroflot มีบทบาทสาํคญัในการปรับใช้ระบบ CASS โดย Aeroflot ได้
ร่วมมือกบัองค์กรด้านการขนสง่ทางอากาศของรัสเซียและสายการบินรายอื6น 
 

 

         เมื6อเร็วๆ นี : สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ได้เปิดตวัคู่มือ IATA Cargo Handling Manual (ICHM) ภายในงาน 
World Cargo Symposium ซึ6งจดัขึ :นที6 Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย ICHM เป็นคูมื่อที6ช่วยให้สายการบนิและผู้ รับจดัการ
สนิค้าสามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ :น รวมทั :งยกระดบัความปลอดภยัและเพิ6มประสทิธิภาพในการปฏิบติัการ
สนิค้าที6ได้รับการขนส่งทางอากาศ 
          คู่มอื ICHM เป็นคูมื่อที6รวมรวบมาตรฐานต่างๆ ได้ครบถ้วนเป็นฉบบัแรก โดยครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิานทกุขั :นตอนของผู้
ที6มีสว่นเกี6ยวข้องในซพัพลายเชนการจดัการสนิค้า ทั :งนี : ICHM ได้รับการพฒันาขึ :น โดยมีการปรึกษาร่วมกบัสายการบินและบริษัทผู้ รับ
จดัการสนิค้า รวมไปถึงการอ้างอิงข้อมลูจากระบบปฏิบตักิารที6ดทีี6 สดุในอตุสาหกรรม, Cargo-iQ Master Operating Plan (MOP) 
รวมทั :งกฎระเบียบและมาตรฐานนานาชาตติา่งๆ   
          Mr. Glyn Hughes หวัหน้าภาคส่วนการขนสง่สนิค้าทางอากาศ ประจํา IATA กล่าว
ว่า “ปัจจบุนั มีการจดัการสนิค้าในท่าอากาศยานมาก กว่าพนัแหง่ทั6วโลก โดยมีผู้ รับจดัการ
สนิค้ามาก กวา่ร้อยราย ด้วยตวัเลขของผู้ที6มีสว่นเกี6ยวข้องที6มีจํานวนมากขนาดนั :น ความ
ท้าทายที6เราเผชิญและต้องตระหนกัอยู่เสมอคอื การให้ความสําคญักบัการรักษามาตรฐาน
และวิธีการปฏิบตัิการที6ดีที6สดุอยูต่ลอดเวลา คู่มือ ICHM เป็นแหล่งข้อมลูเพียงแหล่งเดียวที6
จะช่วยสง่เสริมความยั6งยนืและยกระดบัขั :นตอนการรับจดัการสนิค้าให้เป็นไปอยา่งราบรื6น ทําให้สามารถขนสง่สนิค้าได้อย่างปลอดภยั
และมีประสทิธิภาพ รวมทั :งช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการขนสง่สินค้าทางอากาศอกีด้วย” 
แหลง่ที6มา http://www.iata.org http://airfreight-logistics.com  
 

IATA ปรับใช้ Cargo Accounts Settlement Systems (CASS) ในรัสเซีย 

IATA เปิดตวัคู่มือ IATA Cargo Handling Manual เพิ�มประสทิธภิาพการจัดการสนิค้า 
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