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Newsletter No.9 Content 

  - AOT 12th Anniversary 
 - EU ACC3 Effects on Air Operation process 

  - Thailand Logistic Master Plan for Air Transportation 

   สารจากนายกสมาคม ถงึ  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที่ รักและเคารพทุกท่าน 

          ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที่  9 ประจ ำเดือนกนัยำยน 2561 เดือนนีส้นำมบินสวุรรณภมูิจะมีอำยคุรบรอบ 12 ปี ผมต้องขอ
แสดงควำมยินดีมำ ณ โอกำสนีด้้วยครับ และผำ่นไปได้ด้วยดีส ำหรับกำรประชมุ FAPAA ECM & AGM 2018 ครัง้ที่ 45 และงำน TILOG – LOGISTIX 
2018  ทำงสมำคมฯ ต้องขอขอบพระคณุ กรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ที่ช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุสมำคมฯ ด้วยดีตลอดมำ
และที่ขำดมิได้เลย คือแขกผู้มีเกียรติทกุทำ่น ที่ได้สละเวลำเข้ำร่วมท ำกิจกรรมตำ่งๆ ที่ทำงสมำคมฯ ได้จดัขึน้ ขอขอบพระคณุ มำ ณ โอกำสนีด้้วยครับ 
    สมำชิกที่ได้รับผลกระทบจำก EU ACC3 regulations ที่ BFS ในฐำนะ RA3 ที่ต้องท ำกำรสแกนกล่องสินค้ำที่บรรจุหนำแน่นมำกจน X-ray ปกติ 
แล้วยงัไม่สำมำรถระบไุด้ว่ำสินค้ำเป็นอะไร ซึ่งต้องท ำกำรเปิดกลอ่งและตรวจทกุชิน้ สมำคมฯ ขอให้ท่ำนสง่จดหมำยแจ้งผลกระทบที่ท่ำนได้รับ อยำ่ง
เป็นทำงกำรโดยใช้หวักระดำษของหนว่ยงำนของทำ่น มำยงัสมำคมฯ โดยดว่น ทัง้นีส้มำคมฯ จะรวบรวมจดหมำยของทำ่นและน ำเร่ืองเข้ำสูห่นว่ยงำน
ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร็วที่สดุครับ ในเดือนนีม้ีขำ่วสำรอะไรท่ีนำ่สนใจอีกบ้ำง เรำมำดกูนัครับ 

         ตัวเลขการส่งออก: เดือนกรกฎำคม 2561 สง่ออกมีมลูคำ่ 20,424 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตวัอยูท่ี่ 8.3% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น 
ขยำยตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ในขณะที่กำรน ำเข้ำมีมลูค่ำอยู่ที่ 20,940 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตวัอยู่ที่ 10.5% สง่ผลให้กำรค้ำเกินดลุ 516 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ โดยปัจจยัที่ท ำให้กำรสง่ออกยงัขยำยตวัดี มำจำกกำรสง่ออกสนิค้ำเกษตรและอตุสำหกรรมเกษตร ขยำยตวัถึง 3.2 %  

        แต่งตัง้ คณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ด้วยคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม สภำนิติบญัญตัิ
แหง่ชำติ ได้มีค ำสัง่แตง่ตัง้ คณะท ำงำนพิจำรณำศกึษำแนวทำงกำรพฒันำระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ ในคณะอนกุรรมำธิกำรศกึษำด้ำนโลจิสติกส์ ซึง่
ผมได้รับเกียรติแต่งตัง้ให้เป็นเลขำนกุำรคณะท ำงำน และคณุนิธิธร สขุมนสั อปุนำยกสมำคมฯ ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นคณะท ำงำนในชุดนีด้้ วย มีวตัถ ุ
ประสงค์ เพื่อศึกษำ รวบรวมข้อมลู ที่เก่ียวกบักฎหมำย เอกสำร กฎ ระเบียบของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกบัระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ มีเวลำท ำงำน
เพียง 4 เดือน ในกำรท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ สำมำรถน ำไปปฏิบตัิและได้ผลสมัฤทธ์ิตำมแผนยทุธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ซึง่ผมจะใช้เวทีนีใ้น
กำรช่วยผลกัดนัอยำ่งเต็มที่ เพื่อท ำให้กำรขนสง่ทำงอำกำศของประเทศไทย ได้เป็น Hub อยำ่งที่เรำได้มุง่หวงักนัไว้ครับ  

         TAFA YEARBOOK 2018  ในปีนี ้สมำคมฯ ได้มีกำรจดัท ำสมดุรำยงำนประจ ำปี 2561 (TAFA YEARBOOK 2018) โดยจะรวมสมดุรำยนำม
สมำชิกสมำคมทำฟ่ำ (TAFA Membership Directory) เข้ำไว้ในเลม่เดียวกนั เพื่อท่ีจะทรำบถึงกิจกรรมและข้อมลูตำ่ง ๆ ของสมำคมฯ และของสมำชิก 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจะน ำไปแจกให้สมำชิกสมำคมทำฟ่ำ, องค์กรของภำครัฐและภำคเอกชนตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องในวงกำรขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศ ทัง้นี ้
สมำชิกท่ำนใดต้องกำรที่จะอพัเดทฐำนข้อมูลบริษัทท่ำน หรือสนใจสนบัสนุนลงโฆษณำในหนงัสือเพื่อประชำสมัพนัธ์หน่วยงำนของท่ำน สมำชิก
สำมำรถติดตอ่มำยงัเจ้ำหน้ำที่สมำคมฯ เพื่อแจ้งควำมประสงค์ได้ตัง้แตว่นันีเ้ลยครับ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์      - แจ้งประชำสมัพนัธ์ กำรพน่สำรก ำจดัยงุ ในเขตปลอดอำกรทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ประจ ำเดือนกนัยำยน 
 -  TAFA YEARBOOK 2018  
-  เปิดรับสมคัรผู้ เข้ำร่วมอบรม Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ที่ 3 
 และ Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ที่ 2 

         -  งำนสมัมนำ เร่ือง “E-commerce พฒันำกลยทุธ์ก้ำวสูต่ลำดโลกด้วย Alibaba”         
สดุท้ำยนี ้ขอให้สมำชิกทกุทำ่นอำ่นขำ่วสำรควำมคืบหน้ำของอตุสำหกรรมเรำและเผยแพร่ให้กบัพนกังำนในบริษัทสมำชิกตอ่ไปครับ

 ชยัยงค์   เทียนวฒุชิยั  
      นำยกสมำคม  
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 A Word from the Chairman 

 Fellow TAFA members      

         Welcome to TAFA e-Newsletter vol.9.  Let me start by saying Congratulation to Suvarnabhumi Airport for its 

12th year anniversary of establishment.  I’d like to express my appreciation to DITP, Ministry of Commerce for their 

facilitation to FAPAA 45th Executive Council Meeting (ECM) 31 delegates from 16 countries attending TILOG 

LOGISTIX 2018, which was successfully organized at BITEC this past August.  Also, many thanks to TAFA members 

and honor guests supporting our activities throughout the event. 

           According to EU ACC3 regulations requiring RA3 to apply Electronic Trace Detection (ETD) process on a box-

level basis when normal X-Ray scanning cannot identify goods in carton, concerns from members who have been 

affected by this process could be officially written on members’ company letterhead, and filed to TAFA at once.  

TAFA will bring those concerns and escalate the issue through various organizations for constructive solutions 

immediately after we receive substantiated concerns and issues. 

           July Export reached USD 20,424 Million, an 8.3% increase YOY, a 17-month consecutive growth. Import was 

at USD 20,940 Million, 10.5% growth.  Trade balance is at USD 516 Million.  Positive support for export derived 

from agricultural products with 3.2% increase in revenue. 

           National Legislative Assembly (NLA) has appointed TAFA Chairman as secretary of working committee 

developing Thailand Logistics Master Plan for Air Transportation under supervision of Executive Council for 

Country Transportation system.  The working committee has only 120 days to complete the project. Khun 

Nitithorn Sukmanas, TAFA Vice Chairman, has also been appointed as a working committee.  The objective of 

this working committee is to create an executable plan that will bring success of putting Thailand as regional 

Aviation Hub as we have set our goal for. 

          This year TAFA will publish YEARBOOK 2018, where members information, TAFA projects and activities be 

distributed to all stakeholders in airfreight forwarding industry including government offices, business sectors, 

international organizations, etc.  Should you need to update your company’s information, or would like to place 

an advertisement in the YEARBOOK, please contact TAFA officers from today onward. 

   PR News: Spraying Mosquito Repellent in Free Zone of the month 

TAFA YEARBOOK 2018 

DGR & Basic Air Cargo training courses – enrollment begins 

Seminar “E-Commerce – Developing Strategy to reach Global Market with Alibaba” 

Please help disseminate this news to all of your team.  Stay tuned for the next month updates. 

 Chaiyong Theinvutichai 

 TAFA Chairman 
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  นำงสรีุย์พร สหวฒัน์ รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์
กำรค้ำ(สนค.) กระทรวงพำณิชย์ กล่ำวว่ำ กำรส่งออกของไทยในเดือน
กรกฎำคม 2561 มีมูลค่ำ 20,424 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตวั 8.3% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ขณะที่ กำร
น ำเข้ำมีมลูคำ่ 20,940 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตวั 10.5% สง่ผลให้กำรค้ำ
ขำดดลุ 516 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สว่นกำรสง่ออก 7 เดือนของปี 2561 (ม.ค.- 
ก.ค.) มีมลูคำ่ 146,236 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 10.6% และกำรน ำเข้ำมี
มูลค่ำ 143,296 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 14.8% และกำรค้ำเกินดุล 
2,939 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
    โดยปัจจยัที่ท ำให้กำรสง่ออกยงัขยำยตวัอยำ่งต่อเนื่อง เป็นเพรำะตลำด
สว่นใหญ่ยงัขยำยตวัได้ดี นอกจำกนี ้มำจำกกำรสง่ออกสินค้ำเกษตรและ
อตุสำหกรรมเกษตร ขยำยตวั 3.2 % ได้แก่ น ำ้ตำล ขยำยตวั 41.0% ไก่สด
แช่แข็งและแปรรูป ขยำยตวั 14.1% ขณะที่ สินค้ำสง่ออกที่หดตวั เช่น กุ้ ง
สดแช่แข็ง และแปรรูป หดตวั 32.1% โดยเฉพำะในตลำดสหรัฐ แคนำดำ 
เวียดนำม ไตหวัน่ ผกั ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตวั 8.8% 
ส ำหรับกำรสง่ออกสนิค้ำอตุสำหกรรมขยำยตวัตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 17 อยูท่ี่ 
7.7% เป็นผลจำกกำรสง่ออก สินค้ำเก่ียวเนื่องกบัน ำ้มนั ขยำยตวั 36.6% 
รถยนต์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยำยตัว  11 .2% ส่วนสินค้ำ
อุตสำหกรรมที่หดตวัเช่น เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ ของเคร่ืองจกัร 
หดตวั 19.5% จำกตลำดสหรัฐ เนเธอร์แลนด์
   ส่วนภำพกำรส่งออกไปยงัตลำดส ำคญัยงัขยำยตวัดี โดยเฉพำะตลำด

หลกั ขยำยตวั 5.4% ได้แก่ ญ่ีปุ่ น สหภำพยุโรป ตลำดศกัยภำพ ขยำยตวั 

15.3% เช่น อินเดีย อำเซียน 5 และ CLMV สว่นตลำดศกัยภำพรอง กลบัมำ

ดีขึน้ขึน้ ขยำยตวั 3.1% เช่น ทวีปแอฟริกำ ทวีปออสเตรเลีย อย่ำงไรก็ตำม 

ขณะนี ้พบว่ำกำรสง่ออกไปตลำดสหรัฐกลบัหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 21 

เดือน ในหลำยกลุ่มสินค้ำ โดยเฉพำะกุ้ งสดแช่แข็ง จำกวตัถุดิบไม่มี ส่วน

สินค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมก็หดตวัเนื่องบ้ำง สว่นปัญหำเร่ืองของมำตรกำร

ภำษีที่เกิดขึน้ กระทบตอ่ภำพกำรสง่ออกในตลำดสหรัฐฯ ยงัน้อยมำก 

    แต่ทัง้นี ้คำดว่ำกำรส่งออกไปตลำดสหรัฐฯ ในเดือนสิงหำคม 2561 

น่ำจะปรับตวัดีขึน้ เพรำะคำดว่ำกำรสง่ออกคอมพิวเตอร์และชิน้สว่น ซึ่งมี

สัดส่วนถึง 20% ของสินค้ำส่งออกไปสหรัฐฯ น่ำจะกลับมำขยำยตัว 

หลังจำกเดือนกรกฎำคม 2561 ลดลง 0.6% และน่ำจะดีขึน้ต่อเนื่อง 

หลงัจำกมีกำรย้ำยฐำนกำรผลติจำกมำเลเซียกลบัมำไทยด้วย 

นำงสรีุย์พร กล่ำวว่ำ กระทรวงพำณิชย์ยงัคงคำดกำรณ์กำรสง่ออกในปี 
2561 จะเติบโตได้ตำมเป้ำที่ตัง้ไว้ที่  8% โดยดูได้จำกกำรส่งออกยังมี
แนวโน้มเติบโต จำกกำรท่ีเศรษฐกิจโลกขยำยตวัชดัเจน เช่น สหรัฐฯ กลุม่ยู
โรโซน จีน ญ่ีปุ่ น และอำเซียน โดยสนิค้ำที่มีแนวโน้มสง่ออกได้ดี เช่น สนิค้ำ
ในกลุม่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และสินค้ำที่เก่ียวเนื่องกบัน ำ้มนั 
เช่น เคมีภณัฑ์และพลำสติก และกำรสง่ออกยงัได้รับผลดีจำกเงินบำทออ่น
คำ่ ท ำให้มีรำยได้ในรูปเงินบำทสงูขึน้ 
      “แม้กำรส่งออกจะเผชิญควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนในนโยบำย
กำรค้ำ และควำมผันผวนของตลำดเงินและตลำดทุน ที่อำจกระทบต่อ
อตัรำแลกเปลี่ยน แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของไทย เพรำะได้มี
กำรกระจำยกำรส่งออกไปยังตลำดใหม่ๆ และตลำดที่มีศักยภำพอื่นๆ 
ทดแทน ซึ่งช่วยให้กำรส่งออกปีนี ้ขยำยตัวได้ตำมเป้ำ ส่วนจะปรับเป้ำ
ส่งออกเหมือนหน่วยงำนอื่นๆ หรือไม่ ต้องรอประเมินอีกครัง้ในเดือน
ตลุำคมนี”้ 
แหลง่ที่มำ  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1096706 

ส่งออกเดอืนกรกฎาคม ขยายตวั 8.3% 
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แต่งตั้ง คณะท างานพจิารณาศึกษาแนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ
ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์

 

 

       

ในการน้ี ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะท างานฯในวนัพุธ ทุกสัปดาห์ เพื่อเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มูล และก าหนดแผนการ
ด าเนินงานใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่อรัฐบาลใชเ้ป็นแนวทางการพิจารณาแผนแม่บทการ
ขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 

      ด้วยคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม สภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำติ 
ได้มีค ำสั่ง ท่ี 20/2561 แต่งตัง้ คณะท ำงำนพิจำรณำศึกษำแนว
ทำงกำรพฒันำระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ ในคณะอนกุรรมำธิกำร
ศึกษำด้ำนโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ รวบรวมข้อมูล ท่ี
เก่ียวกบักฎหมำย เอกสำร กฎ ระเบียบของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ ในกำรนี ้สมำคมตวัแทนขนส่งสินค้ำ
ทำงอำกำศไทย โดย คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นำยกสมำคมฯ ได้รับ
กำรแต่งตัง้ให้เป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำน และ คุณนิธิธร สุขมนสั 
อปุนำยกสมำคมฯ ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นคณะท ำงำนในชดุนีด้้วย 

  ผลท่ีคำดจะได้รับจำกกำรศกึษำ มีดงันี ้
1. แนวทำงกำรสร้ำงโครงข่ำยศนูย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
ของไทย (Thailand’s network of International Warehouse/Hub) 
เช่ือมโยงโครงข่ำยกำรขนสง่สินค้ำทำงอำกำศผำ่นท่ำอำกำศยำนทัว่
ประเทศ 
2. แนวทำงโครงกำร Airport Logistics Park (ALP) ท่ีมีควำม
สำมำรถในควำมร่วมมือและกำรแขง่ขนั 
3. แนวทำงโครงขำ่ยกำรขนส่งสินค้ำผำ่นแดน (Transit Shipment)
ท่ีสำมำรถรวบรวมและกระจำยสินค้ำ เพ่ือเช่ือมโยง สนบัสนนุ และ
ประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งทำ่อำกำศยำนภำยในประเทศออกสู่
โครงขำ่ยระหวำ่งประเทศ 
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Highlights of the meetings: 

- IATA Cargo Agency Program and CASS Matters

- e-AWB & e-Freight: The challenge was how to integrate 

   e-AWB to the Single Window System of the countries.

- Air Cargo Security: Updated by AFIF, Australia – Paul Golland 

  Piece- level screening requirements, from March 2019     

  Other Air Cargo Security items raised by the Council Members  

 - IATA Guests: Mr. Rudy Reyes, Regional Manager, Airports  
   Passenger Cargo Security (APCS), Asia Pacific         
  -Update on proposed new IATA / FIATA Air Cargo Program 
  -CASS Issues 
  -Default Insurance Programs (DIP) 
  - Air Cargo Security & Compliance 
  - E-AWB & e-Freight 
  - Dangerous Goods        
 - Financial matters of FAPAA 

dvcfv 

   FEDERATION OF ASIA-PACIFIC 
       AIRCARGO   ASSOCIATION 

 45th Executive Council Meeting 

  Bangkok International Trade and 
 Exhibition Centre (BITEC) 

  Bangkok, Thailand 
 August 29 – 30, 2018 

       Hosted by the 
Thai Airfreight Forwarders Association 

 (TAFA) 
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       เน่ืองด้วยสมำคมฯ จะมีกำรจัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 (TAFA YEARBOOK 2018)  โดยจะรวม สมุดรำยนำม
สมำชิกสมำคมทำฟ่ำ (TAFA Membership Directory) เข้ำไว้ในเลม่เดียวกนั เพ่ือท่ีจะทรำบถึง กิจกรรมและข้อมลูตำ่ง ๆ ของสมำคม
ทำฟ่ำ สมำชิกของสมำคมทำฟ่ำ และข้อมลูตำ่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ของวงกำรขนสง่สินค้ำทำงอำกำศ     
        โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแจกให้สมำชิกสมำคมทำฟ่ำ, องค์กรของรัฐบำล เช่น กระทรวง และกรมต่ำงๆ,รัฐวิสำหกิจ, หอกำรค้ำ
ไทยหอกำรค้ำต่ำงประเทศ, สภำอุตสำหกรรมฯ, สำยกำรบิน, สถำบนักำรศึกษำ ท่ีมีกำรสอนวิชำ AIR CARGO และองค์กรอ่ืนๆ 
ระดบัประเทศ ท่ีเป็นสปอนเซอร์ จงึคำดวำ่จะได้รับควำมสนใจจำกองค์กรเป้ำหมำยด้วยดี 

อตัราค่าโฆษณา                  TAFA Year Book 2018

เรียน สมาชิกทาฟ่า 

Center-Fold 4 color / 8 หนา้                      09 ,000      บาท

Back Cover / ปกหลงั   05 ,000      บาท

Inside Front Cover / ปกหนา้ดา้นใน   45,000     บาท

Inside Back Cover / ปกหลงัดา้นใน      40,000      บาท

Bookmark / แผน่คัน่หนงัสือ   25,000    บาท

Page 1 / หนา้ 1    40,000  บาท

Full page color fix page# เต็มหนา้สี่สี (ระบเุลขที่หนา้ได)้     20,000      บาท

Full page color เต็มหนา้สี่สี (ระบเุลขที่หนา้ไมไ่ด)้         10,000      บาท

Half page color / ครึ่งหนา้ 4 สี       5 ,000     บาท

  ช่ือบริษัท (จองลงโฆษณำ)..........................................................................................................
เป็นเงินทัง้สิน้ /Total Charge………………………...บำท/Baht (……………….............…………)
(อตัรำคำ่โฆษณำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)

      - เช็ค สัง่จำ่ยในนำมสมำคมตวัแทนขนสง่สินค้ำทำงอำกำศไทย 
      - เงินสด โอนเข้ำบญัชี นำมสมำคมตวัแทนขนสง่สินค้ำทำงอำกำศไทย 

        ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงจำก ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั เลขท่ี 179-3-0571713  
        พร้อมสง่หลกัฐำนมำท่ีสมำคมฯ E-mail: tafa@tafathai.org Fax.02-2860477 

 หรือตดิตอ่สอบถำมข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี คณุกรภทัร คณุฉวีวรรณ คณุอไุรรัตน์  โทร  .02-2860477  

พเิศษ รับส่วนลด 15% ส าหรับผู้สนับสนุนเก่า และ 10% ผู้สนับสนุนใหม่
หากมีการจองและช าระเงนิภายใน เดือนกันยายน 2561 

หมายเหตุ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหท้่านท่ีช าระก่อน

mailto:tafa@tafathai.org
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
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TAFA ACTIVITIES 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 
สมาคมตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศไทย 

โดย คุณชยัยงค ์เทียนวฒิุชยั นายกสมาคมฯ พร้อมดว้ย 
คุณนิธิธร สุขมนสั อุปนายกสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วม 
การประชุมคณะท างานพจิารณาศึกษาแนวทางการ
พฒันาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ในคณะอนุ
กรรมาธิการศึกษาดา้นโลจิสติกส์ คร้ังท่ี 1-2561 

ณ หอ้งประชุม  หมายเลข 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 

เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2561 สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศไทย  
โดย คณุวรวฒุิ ภกัดีสตัยพงศ์ อปุนำยกสมำคม และ คณุกฤชภำส์ นำฑีสวุรรณ ผู้จดักำรสมำคมฯ 

ได้เข้ำร่วมประชมุคณะอนกุรรมกำรมำตรฐำนอำชีพและ คณุวฒุวิชิำชีพ  
สำขำวชิำชีพโลจิสติกส์ เพื่อหำรือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำร 

มำตรฐำนอำชีพและคณุวฒุวิิชำชีพ สำขำวิชำชีพโลจิสติกส์  
ณ ห้องบอร์ดรูม ชัน้ 17 สถำบนัคณุวฒุิวชิำชีพ (องค์กำรมหำชน) 

เมื่อวนัท่ี 9 สงิหำคม 2561 สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศไทย ได้จดัประชมุคณะกรรมกำร
ประจ ำเดือนสงิหำคม 2561 ครัง้ที่ 5-8-2561 เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ที่ผำ่นมำ และ

ติดตำมควำมคืบหน้ำในเร่ืองส ำคญัตำ่งๆ อำทิ เช่น กำรเงินสมำคมฯ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
จดังำน FAPAA ECM & AGM 2018 และกำรจดับธูงำน TILOG รวมถงึควำมคืบหน้ำกำรเข้ำ
ประกวดสมำคมกำรค้ำดเีดน่ และควำมคืบหน้ำของ TPQI/CB setup เป็นต้น ทัง้นีใ้นกำรประชมุ
ดงักลำ่วคณะกรรมกำรยงัได้ร่วมกนัหำรือและพิจำรณำประเด็นส ำคญัในวำระกำรประชมุอื่นๆ อีก

ด้วย จดัขึน้ ณ.ห้องประชมุสมำคมทำฟ่ำ อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์ชัน้ 20 เขต สำทร กทม. 
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TAFA ACTIVITIES 

วนัศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561 สมาคมตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศไทย โดยคุณชยัยงค ์
เทียนวฒิุชยั นายกสมาคมฯ พร้อมดว้ย คุณสมบติั ประสานศิลป์ชยั   อุปนายกสมาคมฯ     
ไดเ้ขา้พบ คุณเพช็ร   ชั้นเจริญ ผูอ้  านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เพ่ือร่วมหารือพร้อม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เร่ือง แผนการพฒันาสนามบินและธุรกิจการขนส่งสินคา้         

ทางอากาศไทยใน ท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

วนัพธุที่ 15 สงิหำคม  2561 สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำง
อำกำศไทย โดย คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นำยกสมำคมฯ 

พร้อมด้วย คณุกลัศิริ อินทรภวูศกัดิ์ อปุนำยกสมำคมฯ ได้เข้ำ
ร่วมงำนแถลงขำ่วกำรจดังำน TILOG-LOGISTIX 2018  และ
ในวนัเดียวกนันีท้ัง้ 2 ทำ่น ยงัได้เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรจดังำนแสดงสนิค้ำโลจิสติกส์ ครัง้ที่ 2/2561      

เพื่อหำรือและเตรียมควำมพร้อมกำรจดังำน         
ณ ห้องบรุฉตัรไชยำกร ชัน้ 4 ส ำนกังำนปลดักระทรวงพำณิชย์ 

วนัท่ี 15 สงิหำคม 2561 สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศไทย โดยคณุทรงพล 
พรหมลภิณกลุ กรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมำคมฯ เข้ำร่วมกำรประชมุ

คณะกรรมกำร Logistics & Supply Chain ครัง้ที่ 8-4/2561 ณ ห้องประชมุ 2201 ชัน้ 2 
อำคำรจรูญ สบีญุเรือง หอกำรค้ำไทย ซึง่จดัโดยทำงสภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย 
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เมื่อวนัท่ี 16 สงิหำคม 2561สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศไทย โดยคณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นำยกสมำคมฯ พร้อมด้วย คณุพจน์ เทียมตะวนั 
อปุนำยกสมำคมฯและคณุเกวล ีรุ่งโรจน์ก ำเนิด กรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ได้เข้ำร่วมประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำศกึษำแนวทำงกำรพฒันำระบบ    
โลจิสติกส์ทำงอำกำศ ครัง้ที่ 2-2561 โดยมี พลเอก ดร.วรพงษ์ สงำ่เนตร ได้ให้เกียรติเป็นประธำนในกำรประชมุครัง้นี ้ทัง้นีก้ำรประชมุดงักลำ่ว ได้มี
ผู้ประกอบกำรตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศเข้ำร่วมด้วย อีกทัง้ยงัให้ข้อเสนอแนะในประเด็นส ำคญัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอปุสรรค ปัญหำ แนวทำง 

แก้ไขและโอกำสที่จะท ำให้เกิด Airport Logistics Park อยำ่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน ตำมแผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปีอีกด้วย          
กำรประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้ ณ ห้องประชมุ 303 ชัน้ 3 อำคำรรัฐสภำ 2 

     

 

TAFA ACTIVITIES 

วนัท่ี 22 สงิหำคม 2561 สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศไทย โดย คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นำยกสมำคมฯ พร้อมด้วย คณุนิธิธร สขุมนสั 
อปุนำยกสมำคมฯ และ คณุกฤชภำส์ นำฑีสวุรรณ ผู้จดักำรสมำคมฯ ได้เข้ำร่วมกำรประชมุคณะท ำงำนพิจำรณำศกึษำแนวทำงกำรพฒันำระบบ  
โลจิสติกส์ทำงอำกำศ ครัง้ที่ 3-2561 โดยครัง้นีเ้ป็นกำรประชมุร่วมกบัคณะอนกุรรมำธิกำรศกึษำด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อพิจำรณำประเด็นแผนแมบ่ท
กำรขนสง่ทำงอำกำศของประเทศไทยในหมวดของกำรขนสง่สนิค้ำ และโครงกำรน ำร่องกำรจดัท ำแนวทำงและขัน้ตอนกำรพฒันำ airport logistics 
park ในทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ของ ส ำนกังำนนโยบำยและแผนกำรขนสง่และจรำจร (สนข) และพิจำรณำประเด็นแผนแมบ่ททำ่อำกำศยำน
พำณิชย์ของประเทศไทย ของ ส ำนกังำนกำรบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย ณ ห้องประชมุ 301 ชัน้ 3 อำคำรรัฐสภำ 2
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เมื่อวนัท่ี 28 สงิหำคม 2561 สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศไทย ได้จดังำน FAPAA Welcome Reception Party 
เพื่อต้อนรับแขกผู้ เข้ำร่วมกำรประชมุ FAPAA ECM & AGM 2018 ครัง้ที่ 45 ระหวำ่งวนัท่ี 29-30 สงิหำคม 2561 

ณ. ห้องแกรด์บอลรูม ชัน้ 9โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลนิจิต สขุมุวิท 

วนัศกุร์ที่ 31 สงิหำคม 2561 สมำคมตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงอำกำศไทย โดยคณุทรงพล พรหมลภิณกลุ กรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ได้เข้ำร่วมกำรเสวนำ 
หวัข้อ“e-Commerce : โอกำสหรือภยัคกุคำมตอ่ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย” จดัโดยสมำคมชิปปิง้แหง่ประเทศไทย 

ณ ห้อง AMBER 2 Hall 98 ศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชมุไบเทค บำงนำ 


