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Newsletter No. 12                               Content                                                                                                                                          

                                                                                                     - TAFA Consortium Update 

                                                                                                     - Highest export value in 6 years 

                                                                                                     - Strategy of EEC in Thailand includes  

                                                                                                        the connection to One Belt One Road 

                                 
                                                        

  สารจากนายกสมาคม ถึง  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที�รักและเคารพทกุท่าน  
        ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่ Newsletter ฉบับที� 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2560 ถือเป็นเดือนสดุท้ายของปีแล้วนะครับ ในช่วง
เวลาที1เรากําลงัจะก้าวเข้าสู่ปี 2561 หลายหน่วยงานคงกําลงัตื1นตัวและปรับเปลี1ยนวิธีการทํางานให้สอดคล้อง กับ พรบ. ศลุกากร 
2560 ที1ประกาศใช้อยา่งเป็นทางการ เมื1อวนัที113 พฤศจิกายน 2560 ซึ1งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ทั Cงทางตรงและทางอ้อม ดงันั Cน
เราต้องติดตามสถานการณ์ให้ดี เพื1อนํามาปรับหาวิธีการและกลยทุธ์ที1เหมาะสมพร้อมรับมือกบัสิ1งที1กําลงัจะเกิดขึ Cนตอ่ไปครับ 
           ในการประชุมคณะทํางานประชารัฐด้านการส่งเสริมการค้า ธุรกิจบริการและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะ เมื1อวนัที1 30 สิงหาคม 2560 ที1ผ่านมา ที1ประชมุมีมติให้แต่งตั Cงคณะทํางานย่อย
ด้านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื1อเร่งรัดการดําเนินการในแผนงานเร่งด่วนภายใต้คณะทํางานประชารัฐ D4 อาทิ 
เรื1องการผ่านแดนทั Cงขาเข้าและขาออก การสร้างศนูย์กระจายสนิค้า การปรับแก้ไขกฎระเบียบด้านการส่งเสริมกิจการค้าปลีก-ส่ง การ
จัดตั Cง Free Zone เป็นต้น ซึ1งผมในฐานะนายกสมาคมได้รับเกียรติให้เป็นคณะทํางานชุดนี Cด้วย ทั Cงนี Cผมจะพยายามอย่างสุด
ความสามารถเพื1อที1จะผลกัดนัให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที1เป็นอปุสรรคต่ออตุสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของพวกเราให้เกิดผล
สาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไปครับ   
           ความคืบหน้าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พื Cนที1เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกลุ่ม TAFA 
Consortium สมาคมได้ส่งอีเมล์ลงวันที1 6 ธันวาคม 2560 เพื1อเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญ ในวันที1 27 ธันวาคม 
2560 เพื1อรับฟังสรุปผลการศึกษา ข้อคิดเห็นเสนอแนะ และถาม-ตอบในทุกแง่มมุ พร้อมทั Cงร่วมกันตัดสินใจว่าเราจะเดินกันไปใน
ทิศทางใดตอ่ไป กรุณาตรวจสอบอีเมลแ์ละตอบรับการเข้าร่วมประชมุมายงัสมาคมฯ โดยด่วนนะครับ    
         ตัวเลขการส่งออก ในเดือน ตลุาคม 2560 ขยายตวัในระดบัสงูอย่างต่อเนื1องเป็นเดอืนที1 8 ที1 13.1% คิดเป็นมลูค่า 20,083 
ล้านเหรียญสหรัฐ เมื1อเทียบกับช่วงปีก่อน รวม 10 เดือนแรกปี 2560 การส่งออกมีมลูค่า 195,518 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ1มขึ Cน 9.7% 
สงูสดุในรอบ 6 ปี เป็นผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรขยายตวัต่อเนื1องเป็นเดอืนที1 12 ที1 9.6%  
         การเชื�อมโยง One Belt, One Road ลงบนยุทธศาสตร์ EEC ของไทย กําลงัเป็นเรื1องที1น่าตดิตามมากในขณะนี Cครับ เพราะ
รัฐบาลเตรียมการที1จะปลดล็อกกฎหมายต่างๆ เพื1อให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าได้ ซึ1งถ้ามีการทําได้จริงอย่างที1
คาดการณ์ไว้ ก็จะเป็นผลดีต่ออตุสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนสง่ทางอากาศของพวกเราครับ 
         การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เขตปลอดอากร เนื1องจาก พรบ.ศลุกากร 2560 มีการนําระบบใบอนญุาตมาใช้ ซึ1ง
กําหนดให้ผู้จดัตั Cงเขตปลอดอากรและผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต และชําระคา่ธรรมเนียมรายปี
เพื1อรักษาสถานะใบอนญุาตไว้ ภายใน 180 วนั นบัจากวนัที1 13 พฤศจิกายน 2560 ครับ  
 

                    แจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์  - โครงการสมัมนา เพื1อพฒันาและสง่เสริมผู้ประกอบการขยายตลาดสง่ออกผ่านอาลบีาบา 
                                                   หลกัสตูร “รวยลดั รวยไว กบัการสง่ออกสนิค้าไทยสูต่ลาดโลก...ด้วย อาลบีาบา” 
    สดุท้ายนี C ขอให้สมาชกิทกุทา่นอ่านข่าวสารความคบืหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ 
  ชยัยงค์   เทยีนวฒุชิยั     

     นายกสมาคม 
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A Word from the Chairman 

Fellow TAFA members            

          Welcome to TAFA December 2017 Newsletter.  It is likely that we all still have been adjusting our 

working process to cope with direct and indirect impact to our business from the new Customs Law 
2560 since 13th November 2017.  It would be better that we stay alert of surrounding situation to ensure 

we have the right strategy and execution plan in place carry us forward to good start in 2018. 

         From the Public-Private Steering Committee for Trade, Service Business, and Foreign Investment 

Promotion, also known as D4, meeting on 30 August 2017 led by Minister of Commerce, the committee 
has reached a resolution to establish a sub-committee working over development of international 

logistics business in Thailand.  The intention is to expedite D4 urgent agenda such as cross-border 
transportation, distribution center initiative, wholesale-retail regulations change, Free Zone 
enablement, etc.  As TAFA Chairman, it is my honor to have been selected into the sub-committee 
group.  I will try my best to push for changes that would help clear long-standing obstacles affecting 
our business for future success. 

     TAFA Consortium project, the study is approaching its final stage with few new conditions being 
examined thoroughly before the conclusion being made.  Therefore, TAFA has sent e-mail invitation 
calling for TAFA Extraordinary meeting to be convened on 27 December 2017 to present findings of 
the study, gather members’ opinions, Q & A that would lead to a collective decision of what and how 
further steps can be taken later on.  Please check TAFA e-mail dated 6/12/17 and confirm your 
participation as soon as possible. 

     October 2017 saw Thailand’s export number increased for the 8th consecutive month in a row at 
13.1% YOY valued at 20,083 Billion US Dollars.  Overall YTD Thailand export, a 9.7% increase, is at 
195,518 Billion US Dollars, the highest value in 6 years, due to 12-month continuous growth of 
agricultural products export that enjoy a 9.6% increase of the sector. 

     Strategy of EEC in Thailand includes the connection to One Belt One Road initiative that will need 
government’s support for laws & regulations changes to help establish TH as ASEAN Distribution 
Center.  If such government endeavor is successful, the airfreight and logistics industry will reap many 
benefit in the future.  So, we must continue to keep abreast of the EEC development. 

     According to Customs Law 2560 indicates that Free Zone Operators (both landlord and tenants) 
must pay registration fee based on their activities within the Free Zone and an annual fee to keep their 
status as ‘active’ within 180 days after 13th November 2017.  Please make sure you’ve complied by it. 

     PR News  - Seminar for entrepreneurs who are interested in selling through Alibaba platform 

     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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ตวัเลขการสง่ออกเดือน ตลุาคม 2560 
  

 
 
  

       น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อาํนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย ์กล่าววา่ การส่งออกของไทยใน

เดือน ต.ค. 2560 ขยายตวัในระดบัสูงอยา่งต่อเนื%องเป็นเดือนที% 8 ที% 13.1% หรือคิดเป็นมูลคา่ 20,083 ลา้นเหรียญสหรัฐ เมื%อเทียบกบัเดือน

เดียวกนัปีก่อน รวม 10 เดือนแรกปี 2560 การส่งออกมีมูลคา่ 195,518 

ล้านเหรียญสหรัฐเพิ%มขึ7น 9.7 % สูงสุดรอบ 6 ปี      เป็นผลจากการ

ส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตวัต่อเนื%องเป็น

เดือนที% 12 ที% 9.6% เมื%อเทียบกบัปีก่อน เช่น ยางพารา ขยายตวั 23.5% 

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ขยายตัว 15.6% ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง 

กระป๋องและแปรรูป ขยายตัว 6.9 % ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 

ขยายตวั 10.5% รวม 10 เดือนแรก กลุ่มสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรขยายตวั 14.8% 

สินคา้อุตสาหกรรมขยายตวัตอ่เนื%องเป็นเดือนที% 8 ที% 13.8% เมื%อเทียบกบัปีก่อน เช่น รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตวั 25.9% 
ผลิตภัณฑ์ยาง 63.2% คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
ขยายตวั 13.4% นํ7 ามนัสําเร็จรูป 42.0% รวม 10 เดือนแรก 
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมขยายตวั 8.9%  

      นอกจากนี7  ยงัพบว่า ตลาดส่งออกสาํคญัขยายตวัในทุก
ตลาด โดยการส่งออกไปยงัตลาดหลกัขยายตวัสูงถึง 14.6% 
เช่น ตลาดยุโรป ขยายตวั 28.9% เป็นการขยายตวัสูงสุดใน
รอบเกือบ 5 ปี นบัจากเดือนพ.ย. 2555 ขณะที% 10 เดือนแรก
ปี 2560 ขยายตวั 8.5% ตลาดญี%ปุ่ น ขยายตวั 6.3% ขณะที% 10 
เดือนแรกของปี 2560 ขยายตวั 8.5% 
        ตลาดจีน ขยายตวั 17.2% และเป็นการขยายตวัมากกวา่ 
2 หลกัต่อเนื%องเป็นเดือนที% 12 โดยสินคา้หลกั เช่น ยางพาราและผลิตภณัฑ์ เมล็ดพลาสติก และเคมีภณัฑ์ ขณะที% 10 เดือนแรกปี 2560 
ขยายตวั 26.5 % ตลาด CLMV ขยายตวั 11.4% เป็นการขยายตวัสูงกวา่สองหลกั ติดต่อกนัเป็นเดือนที% 12 ขณะที% 10 เดือนขณะการนาํเขา้
เดือนต.ค. มีมูลคา่ 19,869 ลา้นเหรียญสหรัฐขยายตวั 13.5% ส่งผลใหก้ารคา้เกินดุล 214 ลา้นเหรียญสหรัฐ รวม 10 เดือนแรกปี 2560 การ
ส่งออกมีมูลค่า 195,518 ลา้นเหรียญสหรัฐเพิ%มขึ7น 9.7% การนาํเขา้มีมูลคา่ 183,073 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ%มขึ7น 14.6% และการคา้เกินดุล 
12,445 ลา้นดอลลาร์สหรัฐแรกปี 2560 ขยายตวั 14.1% 
          สาํหรับแนวโนม้การส่งออกของไทยในปี 2560 ภาพรวมจะขยายตวัถึง 9-10% หรือมูลค่าประมาณ 2.35 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ 
และปี 2561 คาดวา่จะขยายตวัไดป้ระมาณ 6% โดยไดรั้บแรงขบัเคลื%อนจากการฟื7 นตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลก นาํโดยเศรษฐกิจ
สหรัฐ ประกอบกบัการฟื7 นตวัของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์แต่ตอ้ง ติดตามแนวโนม้การปรับขึ7นอตัราดอกเบี7ยของธนาคารกลางหรัฐ (เฟด) 
และความไม่แน่นอนของนโยบายทางการคา้ของประเทศคูค่า้หลกั และปัญหาความตึงเครียดระหวา่งประเทศ ยงัคงเป็นปัจจยัเสี%ยงที%ตอ้ง
ติดตามกนัต่อไป         
 แหลง่ที1มา https://www.khaosod.co.th/economics/news_642297 
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ค่าเงินบาทผนัผวน สง่ผลใหก้ารสง่ออกกําไรลดลง 
  

 

                 นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก กล่าวว่า 
การส่งออกเดือน ต.ค. 2560 มีมลูค่า 20,083 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวั 13.1% เป็นการขยายตวัต่อเนื1องเป็นเดือนที1 8 เมื1อเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้การสง่ออก 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) มมีลูค่า 195,518 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวั 9.7% เมื1อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ทั Cงนี Cเป็นผลจากการขยายตวัดีขึ Cนของการค้าระหว่างประเทศโดยรวมทั1วโลก และสถานการณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าหลกัของไทย มีการนาํเข้าสินค้าไทยขยายตวัทกุตลาด  

               อนัดบั 1 คือ จีน มีมลูค่านําเข้า 23,938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เตบิโต 26.5% อนัดบั 2 สหรัฐอเมริกา มลูค่านาํเข้า 21,989 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 7.9% อนัดบั 3 สหภาพยโุรป 15 ประเทศ มลูคา่ 17,918 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวั 8.5% เป็นต้น สว่นสนิค้า
ที1ส่งออกไปได้สงูสดุ คือรถยนต์ อปุกรณ์ และส่วนประกอบ มลูค่า 22,278 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวั 0.7% คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ 

ส่วนประกอบ มลูค่า15,062 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตวั 8.7% ผลติภณัฑ์ยาง มลูค่า 8,405 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวั 54.8% เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามสิ1งที1 น่ากังวลที1สุดในขณะนี C คือ 
ค่าเงินบาทที1ผันผวนและอัตราแลกเปลี1ยนที1ทํา
ให้ผู้ ส่งออกสูญเสียขีดความสามารถด้านการ
แข่งขัน เพราะขณะนี Cมีเงินทุนจากต่างประเทศ
ไหลเข้ามาจํานวนมาก ดังนั Cนธปท.ควรใช้
เครื1องมือในการสกัดไม่ให้เงินทุนไหลเข้ามาใน

ประเทศมากเกินไป เพราะหากเทียบเป็นเงินบาทส่งออกเดือน ต.ค.มีมลูค่า 659,517 ล้านบาท ขยายตวั 7.6% ส่วน 10 เดือนแรก
มลูค่า 6,660,680 ล้านบาท ขยายตวั 6.5% เท่านั Cน และทั Cงปีคาดว่าจะขยายตวัเพียง 4% เท่านั Cน หรือเฉลี1ย 7.88 ล้านล้านบาท หรือ
ทําให้เงินส่งออกหายไปในรูปของเงินบาท 354,982 ล้านบาท ภายใต้สมมตุิฐานทั Cงปีในรูปแบบของเงินดอลลาร์จะขยายตวัที1 8.5% 
มลูค่า 232,718 ล้านเหรียญสหรัฐ 

              ซึ1งก็หวงัว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเข้ามาดแูลอตัราค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าไปมากกว่านี Cเพราะขณะนี Cเงิน
บาทแข็งค่าสงูขึ Cนกว่าอัตราของประเทศเพื1อนบ้านและประเทศคู่แข่งด้านการส่งออกของไทย ทั Cงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ปากีสถาน เป็นต้น และสง่ผลให้ผู้ส่งออกทํากําไรลดลง และจะสง่ผลต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(เอสเอ็มอี) ที1อยู่ใน
ระบบไปด้วย 
             นอกจากนี Cยงัมีปัจจัยเสี1ยงการแก้ไข พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ. 2560 ที1ต้องให้สอดคล้องกบัการทําธุรกิจของผู้ประกอบการโดยให้
ภาคเอกชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็ และไม่ควรเป็นอปุสรรคต่อการทําธุรกิจ เรื1องมาตรการปฎิรูปภาษีของสหรัฐและ
การปรับอตัราดอกเบี Cยนโยบายของสหรัฐ ผลกระทบราคานํ Cามนัที1ผนัผวนจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง การขาด
แคลนแรงงานเฉพาะทาง เป็นต้น 
แหลง่ที1มา http://www.thansettakij.com/content/239492?ts 
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         เมื1อทาบ One Belt, One Road ลงบนยทุธศาสตร์ EEC ของไทย พบว่า มีประเด็นที1สามารถร่วมมือกนัได้อย่างลงตวั โดย EEC 
ซึ1งครอบคลมุเนื Cอที1 132.66 ตารางกิโลเมตร ประชาชนในพื Cนที1 2.88 ล้านคน EEC มีจดุเด่นหลายข้อ ข้อแรก สนบัสนนุผู้ประกอบการ

รายใหม่ สอง มีการปรับผังเมือง เพื1อเชื1อมโยงทางด้านภมิูศาสตร์ให้มี
การพัฒนาที1สมดุล เพราะปัจจุบันภาคตะวันออกเป็นพื Cนที1มีการ
พัฒนาที1ดีที1สดุในไทย EEC เป็นแพลตฟอร์มการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ไทยและเป็นพื Cนฐานของการพฒันาไทยแลนด์ 4.0 EEC กบั One Belt, 
One Road สามารถเชื1อมโยงกันได้ทั Cงในระดับนโยบายและระดับ
อตุสาหกรรม โดยในด้านนโยบายนั Cน เมื1อเทยีบเคียงสาระของนโยบาย
แล้ว พบว่า Thailand 4.0 ของไทยมีลักษณะที1ใกล้เคียงกับนโยบาย 
Made in China 2025 ที1มีเป้าหมายตรงกันคือปรับเปลี1ยนจากการ
ลงทนุที1ใช้แรงงานเป็นหลกัไปสูก่ารสง่เสริมการลงทนุที1ใช้เทคโนโลยีให้
มากขึ Cน ซึ1งในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที1 12 ของ

ไทยก็ได้บรรจเุรื1องนี Cไว้ด้วย ดงันั Cนจึงเป็นจดุร่วมทางยทุธศาสตร์การดาํเนนิงานสาํคญัในอนาคต  
        ดร.กอบศกัดิ� ภตูระกูล ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี บรรยายในหวัข้อ Toward Greater Economic Cooperation 
between China and Thailand under Belt and Road Initiatives ได้กล่าวว่า โครงการ One Belt, One Road ที1จีนฟืCนเส้นทางสาย
ไหมเดิม มีนยัสาํคญัต่อการค้าและการลงทนุของโลก เพราะเส้นทางสายไหมใหม่ทั Cงทางบก ทางทะเลที1แบ่งออกเป็น 2-3 เส้นทางนั Cน
เชื1อมโยงกบัหลายประเทศ สะท้อนว่าจีนมองเห็นว่าจะเชื1อมโยงกับประเทศต่างๆ นี Cอย่างไร และจะตามไปลงทนุบนเส้นทางตามจุด
ยุทธศาสตร์สําคัญๆ นี Cอย่างไร  การลงทุนมหาศาลของจีนย่อมต้องเลือกพื Cนที1ที1จะให้ประโยชน์กับจีนมากที1สดุ จากการพิจารณา
เส้นทางสายไหมใหม่ มี 2-3 เส้นทางที1เชื1อมโยงทั Cงเอเชียใต้ เอเชียตะวนัตก เอเชียกลาง ก็เห็นว่าพื Cนที1ที1น่าสนใจที1สดุสําหรับจีน คือ 
อาเซียน ที1มีประชากรรวมกนักว่า 600 ล้านคน และเมื1อรวมบงักลาเทศเข้าไปประชากรบริเวณนี Cจะมีสงูถึงกว่า 800 ล้านคน ใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของเอเชีย รองจากจีน   
       พื Cนที1ตรงนี Cเป็นพื Cนที1ที1ทั1วโลกเข้ามาลงทนุมากที1สดุ ดังนั Cนก็เชื1อว่าจีนก็ต้องมองพื Cนที1นี Cเช่นกันว่าเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เติบโตดี 
ประชากรมีรายได้พอสมควร ในอนาคตก็ยงัเติบโตได้อกี 
เพราะประเทศใหม่ๆ ในกลุ่มอินโดจีน บังกลาเทศ เป็น
พื Cนที1 ที1 โตเร็วที1สุดในโลก กําลังซื Cอจะเพิ1มขึ Cน และที1
น่าสนใจคือ พื Cนที1ตรงนี Cกําลงัมีความเปลี1ยนแปลงอย่างมี
ความสําคัญ เปิดโอกาสให้นักธุรกิจในภูมิภาค ในไทย 
และจีน สามารถมาเข้าร่วมการเปลี1ยนแปลงนี Cได้ โดย
หลายเมืองหลายพื Cนที1ใน กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม 
กําลงัพลิกโฉมดังจะเห็นภาพการขยายตัวสู่ความเป็น
เมืองมากขึ Cนในประเทศนี C 
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              “Belt Road Initiative ไม่ใช่แค่รถไฟอย่างเดียว แต่รวมไปถึงถนนหนทางอีกด้วย มีความเชื1อมโยงกัน ทั Cงรถไฟความเร็วสงู 
ถนน ท่าเรือ สนามบิน ผมคิดว่า ขณะนี C One Belt, One Road เชื1อมลงมาหาเราแล้ว ขณะเดียวกันจีนก็กําลงัพัฒนาเส้นทางขึ Cนไป
เมียนมาแล้วอ้อมลงมา ทําให้พื Cนที1เรามีความน่าสนใจอย่างยิ1ง ใน Belt Road Initiative ที1สําคัญ รัฐบาลไทยมั1นใจที1ไปร่วมกับจีน 
ความร่วมมอืไทยจีนอย่างน้อยจะเพิ1มอีก 15 พนัล้านดอลลาร์ เพราะไทยมแีผนงานที1สร้างรถไฟความเร็วสงูไปถึงหนองคาย ขยายจาก
ช่วงแรกเป็นกรุงเทพฯ-โคราช เป็นสิ1งที1ความเชื1อมโยงกับเราดี
มาก” สิ1งที1รัฐบาลจีนมองภายใต้ Belt Road Initiative คือการ
เชื1อมโยงรถไฟที1ไปถึงกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ เป็นการ
เชื1อมโยงทางตอนใต้ ซึ1งจีนมองว่าเป็นพื Cนที1การลงทุนที1สําคัญ 
และเมื1อมีเส้นทางรถไฟสายที1  3 กรุงเทพฯ-ระยอง ไปถึง
พนมเปญ ในอนาคตก็จะทําให้ความเชื1อมโยงเป็นเครือข่ายเดียว 
สง่ผลให้อาเซียนเป็นสว่นหนึ1งที1สาํคญัของ Belt Road Initiative 
ต้องเป็นประตูสู่จนีตะวันตก 

     สาํหรับโอกาสของการเชื1อมโยงของไทยซึ1งมีความสําคญั
สาํหรับจีนกบั One Belt, One Road ที1สาํคญัที1สดุ ดร.กอบศกัดิ�

กลา่วว่า ได้แก่ ข้อหนึ1ง ไทยต้องเป็นประตสููจี่นตะวนัตกให้ได้ 
เพราะจีนตะวนัตกออกสูท่ะเลยาก ขณะนี Cจีนกําลงัสร้างทางไปออกทะเลที1เมยีนมา โดยประกาศในปีที1แล้วว่าจะเจาะอโุมงค์ความยาว 
35 กิโลเมตรเพื1อทาํให้เป็นเส้นทางที1สั Cนที1สดุในการออกสูท่ะเล ขณะเดียวกนัก็สามารถเชื1อมไทยลงมาทางตอนใต้ได้ไปถงึ EEC ทําให้
สนิค้าต่างๆ มุ่งสูจี่นตะวนัตกบนเส้นทางสายนี Cได้เช่นกนั ข้อสอง โอกาสทางธรุกิจร่วมกนั การทําธุรกิจระหวา่งจีนกบัไทยมีมาก 
ตวัอย่างเช่น โครงการผลติรถ MG ที1เครือซพี ีนกัธุรกิจไทย ร่วมกบัเซี1ยงไฮ้ออโต้ นกัธุรกิจจีน ที1ผลติรถเพื1อตอบโจทย์คน 600 ล้านคน 
โดยโอกาสทางธุรกิจมีทั Cงใน e-Commerce ซึ1งตอนนี C กลุม่เซน็ทรัลของไทยประกาศความร่วมกบั JD.com ของจีนในมลูค่า 500 ล้าน
ดอลลาร์ นอกจากนี C Lazada ที1 Alibaba เป็นเจ้าของตั Cงใจที1จะทํา e-Commerce ที1ใหญ่ที1สดุในไทย ซึ1งไทยก็จะเป็นยทุธศาสตร์สาํคญั
ของโลจิสติกส์และสนิค้า 
     ดร.กอบศกัดิ�กล่าวว่า ไทยเตรียมการที1จะปลดล็อกกฎหมายต่างๆ เพื1อให้ไทยสามารถเป็นศนูย์กลางกระจายสนิค้าได้ ยกตวัอย่างที1
เห็นได้ชดั คือ การปรับกฎเกณฑ์การควบคมุอาหารและยาของไทยที1กําหนดว่า สนิค้าประเภทอาหารและยาที1แตะแผ่นดินไทยต้องผ่าน
การตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทย โดยแก้เป็นถ้าแตะแผน่ดินไทยและไมแ่กะกลอ่งก็ให้เป็น
สนิค้าผ่านแดนได้ทนัท ี
     “ไทยเป็นสปริงบอร์ดที1ดีของจีนและฮ่องกงในการเข้าสูอ่าเซยีนหรืออินโดจีน เพราะไทยใกล้ชิดกบัทั Cงเมียนมา ลาว กมัพชูา อีก
โอกาสหนึ1งที1ไทยจีนสามารถร่วมมือกนัได้ภายใต้ Belt Road Initiative คือ การให้บริษัทจีนเข้ามาตั Cงสาํนกังานภมิูภาค (Regional 
Headquarter) ในไทย เพื1อบริหาร Supply Chain และเป็นแหลง่สนิค้าหรือวตัถดุิบ (Sourcing Center) เดิมแหลง่สนิค้าหรือวตัถดุิบ
อยู่ที1จีน แต่ขณะนี Cอยู่ที1อาเซียนซึ1งเป็น Sourcing Center ที1ใหญ่ที1สดุ โดยมไีทยเป็นศนูย์กลาง ปัจจบุนับริษัทต่างชาตทิี1ใช้ไทยเป็น 
RHQ มีจํานวนกว่า 200 บริษัท บริษัทของจีนก็มีหวัเวย่ ซึ1งยงัได้ตั Cง Open Lab ในไทยอีกด้วย 
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ดงึจีนร่วมลงทนุโครงการใน EEC   
       ดร.กอบศกัดิ�กลา่วตอ่วา่ EEC เป็นอกีพื Cนที1ที1สาํคญั จะใช้ในการบริหารความเชื1อมโยงกบัจีน
และขณะเดียวบริหาร Regional Supply Chain ซึ1งรัฐบาลไทยตั Cงใจว่าจะพฒันาพื Cนที1นี Cให้เป็น
พื Cนที1ทํามาหากินของคนในท้องถิ1น ไม่เฉพาะไทยแต่ในอินโดจีนทั Cงหมด เชื1อมโยงกับทางใต้ 
ตะวนัออก ตะวนัตกด้วย   โครงการที1ตั Cงใจมีหลากหลายและคาดหวงัว่าบริษัทจีนจะสนใจและ
เข้ามาร่วมลงทุน เช่น สนามบิน ท่าเรือ ที1มีตั Cงแต่ท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุด สัตหีบ รถไฟ
ความเร็วสงู รถไฟรางคู่ อตุสาหกรรมใหม่ๆ ในพื Cนที1และเมืองท่องเที1ยว ซึ1งคาดว่าจะใช้เงินลงทนุ 1.5 ล้านล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
โครงการ EEC เป็น Flagship ของไทยที1นายกรัฐมนตรีตั Cงใจจะผลกัดันให้สําเร็จ จึงมีเป้าหมายว่าภายใน 12 เดือนข้างหน้าจะเปิด
ประมลูโครงการสาํคญัๆ 4-5 โครงการ หวงัว่านกัลงทนุจีนจะให้ความสนใจ โดยโครงการที1จะเชื1อมโยง EEC กับ Belt Road Initiative 
คือ โครงการสนามบินใหม่ จะเป็นสนามบินที1มีความสําคัญมากในช่วงต่อไป สําคัญเท่ากับสวุรรณภูมิ รวมไปถึงโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงที1 ต่อเชื1อมโยงกรุงเทพฯ ถึง
ระยอง โครงการท่าเรือหลายแห่งที1สามารถ
เชื1อมโยงไปจีนตะวนัตก รวมไปถึงโครงการ
ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาที1จะเปิด
ประมลูในปีหน้า ซึ1งศนูย์ซ่อมนี Cจะใหญ่ที1สดุ
ในอาเซียน เพราะเอเชียเป็นภูมิภาคที1ซื Cอ
เครื1องบินมากที1สดุในโลก คาดหวงัว่าเอเชีย
จะใช้อูต่ะเภาเป็นศนูย์ซอ่ม  
         ในด้านอุตสาหกรรม ไทยได้เลือก
อตุสาหกรรมเป้าหมายสาํคญัไว้ 4 กลุม่ หวงั

ว่าจีนจะให้ความสนใจกบับางอตุสาหกรรมและมาร่วมมือกบัไทยได้ เพราะเชื1อว่าน่าจะสอดคล้องกบันโยบาย Made in China 2025
เนื1องจากจีนได้หนัมาสนับสนุนอตุสาหกรรมที1ใช้เทคโนโลยี รวมทั Cงไทยพร้อมที1จะจดัสรรพื Cนที1นิคมอตุสาหกรรมให้กับกลุ่มธุรกิจจีน
โดยเฉพาะเพื1ออํานวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการ ในรูปแบบที1ใกล้เคียงกบั Silicon Valley ในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนไทย
ยงัได้เปิดกว้างรับสถานศกึษาจากทั1วโลกมาตั Cงใน EEC 
         มาตรการที1ไทยได้เตรียมการเพื1อดงึนกัลงทนุจีนและต่างชาตยิงัประกอบไปด้วย การอํานวยความสะดวกด้านการให้วีซ่าสาํหรับ
บคุคลากรที1เข้ามาทาํงานมีครอบครัว คู่สมรสและสมาชิกครอบครัวก็จะได้รับสิทธิอยู่อาศยัและทํางานในประเทศไทยได้ด้วยนาน 4 ปี 
โดยไม่ต้องขอ Work Permit พร้อมขยายระยะเวลาการรายงานตวัจากทกุ 90 วนัไปเป็นทกุ 1 ปี รวมไปถึงมาตรการทางภาษีลดภาษี
เงินได้สาํหรับนกัวิจยั ผู้ เชี1ยวชาญ ของศนูย์วิจยั (Research Center) เป็น 17% 
      รัฐบาลไทยกําลงัหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดพื Cนที1พิเศษให้ RHQ เพื1อให้ใช้ไทยเป็นฐานในการจัดการ Supply Chain 
หรือศนูย์วิจยั โดยสามารถทําธุรกรรมเป็นเงินตราตา่งประเทศได้ ไม่ต้องแลกเป็นเงินบาท หรือทําธุรกรรมด้วยเงินหยวนได้ 
แหลง่ที1มา https://thaipublica.org/2017/11/connecting-asia-one-belt-one-road-bbl-semina/ 
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การชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต เขตปลอดอากร 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                   

 

                            

ท่านสามารถดาวโหลดข้อมลูเพิ1มเติมได้ที1
http://www.customs.go.th/data_files/5ad2386bbcc66b

a38a9f505e9be031a6.pdf 

http://www.customs.go.th/data_files/077285d5280f5ac57eafaff51d1f34f3.pdf
http://www.customs.go.th/data_files/077285d5280f5ac57eafaff51d1f34f3.pdf
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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

              

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการโครงการสมัมนา เพื1อพัฒนาและสง่เสริมผู้ประกอบการขยายตลาดสง่ออกผ่านอาลีบาบา 

หลักสูตร “รวยลัด รวยไว กับการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก...ด้วย อาลีบาบา” 

12.30 – 13.00 น.    ลงทะเบยีน 

13.00 – 13.30 น.    Mr.Andy Country Manager of Alibaba Thailand กลา่วถึงที1มาของอาลบีาบาเว็บไซด์ขายสง่ที1ใหญ่ที1สดุในโลกและ  

                              จะชว่ยเพิ1มยอดขายและขยายตลาดส่งออกให้กบั SMEs ไทย 

13.30 – 14.30 น.    คณุ สริินนัท์ ทองเพ็ญ ผู้ เชี1ยวชาญพเิศษอาลบีาบา ให้ความรู้เกี1ยวกบัวิธีการขายสนิค้าด้วย E-commerce 

                               บนแพลตฟอร์มอาลบีาบา รวมทั Cงสทิธิ�ประโยชน์ของสมาชิกอาลบีาบาในประเทศไทย พร้อมแขกรับเชิญพเิศษ 

                               ผู้ประกอบการ SMEsไทยที1ประสบความสําเร็จจากการเป็นสมาชิกอาลบีาบา 

14.30 – 14.45 น.    พกั รับประทานอาหารว่าง (เบรค) 

14.45 – 16.00 น.    Workshop วิธีการใช้งานระบบของอาลบีาบาเพื1อความเข้าใจในเชิงลกึ 

                                             สมัครเข้าร่วมโดยผ่านทางเวบ็ nea.ditp.go.th   

สอบถามรายละเอียดเพิ1มเติมได้ที1  02 507 7999 ต่อ 8145 , 8158, 8146, 8109 

                                  เว็บไซต์ https://nea.ditp.go.th/th   หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ 
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TAFA ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย โดยคณุชยัยงค์ เทยีนวฒุิชยั  
นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน  Air Cargo Day 2017  

เมื1อวนัพฤหสับดทีี1 2 พฤศจิกายน 2560 ที1ผา่นมา  
จดัโดย IATA และ SAAA ณ.ประเทศสงิคโปร์ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย ได้จดัเปิดอบรมหลกัสตูร 
Dangerous Goods Regulations Course ครั Cงที1 3 

ระหว่างวนัที1 06 -10 พฤศจิกายน 2560 โดยมจํีานวนผู้เข้าอบรม  41 ท่าน 
ณ.ห้อง 2710 ชั Cน 7 อาคาร 2 ตกึการบินไทยศนูย์ลกูเรือหลกัสี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย ได้จัดเปิดอบรมหลกัสตูร 
Basic Air Cargo Tariff Course ครั Cงที1 2 

ระหว่างวนัที1 20-23 พฤศจิกายน 2560 โดยมจํีานวนผู้ เข้าอบรม 27 ทา่น 
ณ.ห้อง 2710 ชั Cน 7 อาคาร 2 ตกึการบินไทยศนูย์ลกูเรือ หลกัสี1 

 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

เมื1อวนัที1 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 
โดย คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมประชมุหารือเพื1อจดัทาํแผนปฏิบตัิการตามแผนยทุธศาสตร์ 

การพฒันาระบบโลจิสตกิส์ของประเทศไทยฉบบัที1 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ณ ห้องประชมุกิตยิากรวรลกัษณ์ ชั Cน 4 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
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เมื1อวนัจนัทร์ ที1 27 พฤศจิกายน 2560 นายชยัยงค ์เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมทาฟ่า เข้าร่วมพิธีประดบัแหนบพระมหาวชิราวธุ 

โดยม ีพลตรี ประธาน นลิพฒัน์ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี โดยการนําของสมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP) 
ร่วมกบัสมาคมผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสตกิส์ ทั Cง 6 สมาคมที1เป็นสมาชิก ดงันี C สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย, 

สมาคมผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้าระหว่างประเทศ, สมาคมตวัแทนออกของรับอนญุาตไทย, สมาคมชิปปิCงแหง่ประเทศไทย, 
สมาคมขนสง่สนิค้าเพื1อการนําเข้าและส่งออก และสมาคมขนสง่สนิค้าเร่งดว่นไทย 

ณ ห้องบารมปีกเกล้า ชั Cน 4 กรมจเรทหารบก 

TAFA ACTIVITIES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

เมื1อวันจันทร์ที1 13 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย โดย คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ� อุปนายกสมาคมฯ                 
คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ ผู้ จัดการสมาคมฯ และ สมาชิกสมาคมทาฟ่า           
เข้าร่วม สมัมนากลุม่ย่อย (Focus Group) ครั Cงที1 3 เพื1อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้หวัข้อ “ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ      
ท่าอากาศยาน” การจดัทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย จดัโดยสาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) 
ณ ห้องบางลําพซูึ1งข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมประชมุ ทาง สนข จะนําไปสู่การจดัทํายทุธศาสตร์การพฒันาที1สามารถแก้ไขปัญหาดงักลา่ว
ข้างต้น เพื1อรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศที1ขยายตวัเพิ1มขึ Cนและเพิ1มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย
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TAFA ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เมื1อวนัที1 22 พฤศจิกายน 2560 สมาคมทาฟ่า ได้ร่วมบริจาค คอมพิวเตอร์ 
เครื1องใช้สาํนกังาน และสิ1งของที1ไมไ่ด้ใช้งานแล้วให้มลูนิธิกระจกเงา 
เพื1อนาํไปซ่อมแซมปรับปรุง และส่งมอบต่อให้แก่น้องๆ ที1ขาดแคลน          

ตามโรงเรียนในชนบท โดยมี คณุนิธิธร สขุมนสั อปุนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย 
คณุศิริพรรณ จนัทรสมบรูณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ คณุสมบตัิ ประสานศิลป์ชยั,
คณุสมสขุ ภิญโญเจริญดยีิ1ง กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

เมื1อวนัที1 29 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 
โดย คณุชยัยงค์ เทยีนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารสมาพนัธ์ฯ ครั Cงที1 5/2560 
ในการประชมุครั Cงนี C คณุกิตตวิฒัน์ ปัจฉิมนนัท์ ผู้อํานวยการสํานกั 

สง่เสริมธรุกิจสร้างสรรค์ กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที1กรมฯ ได้เข้าร่วมประชมุหารือดงักล่าวด้วย 
ณ ห้องประชมุสมาคมผู้ รับจดัการขนส่งสนิค้าระหวา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1 30 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตวัแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศไทย  
โดย คณุศิริพรรณ จนัทรสมบรูณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ  
มอบเงินทนุการศกึษา จํานวน 5000 พนับาท ให้กบัโรงเรียนคนันายาว  

เพื1อนาํไปปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

เมื1อวนัที1 25 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 
โดยคณุกฤชภาส์นาฑีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคมฯ นําคณะเจ้าหน้าที1สมาคม 

ร่วมทาํกิจกรรม จิตอาสา เก็บขยะชายหาดพทัยา  
ในโครงการ วนัจิตอาสาทาฟ่า ณ.จงัหวดัชลบรีุ เพื1อสร้างจิตสาํนกึ 

และปลกูฝังให้เจ้าหน้าที1สมาคม มีจิตสาธารณะ พร้อมที1จะช่วยเหลอืสงัคม
และรู้จกัปรับตวัสามารถทํางานร่วมกบัผู้อื1นได้เป็นอยา่งด ี
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