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Newsletter No. 8                 Content  
                                            - Thailand mourns the loss of the greatest King 

                                       - ALP updates   

                                        - TG & BFS important announcements  

                                       - 2016 Year Book 
 

สารจากนายกสมาคม ถงึ  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที�รักและเคารพทุกท่าน  

     ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที� 8 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559 ในช่วงเดือนที�ผา่นมา เมื�อวนัพฤหสับดีที� 13 
ตลุาคม 2559 ซึ�งเป็นวนัที�ประชาชนคนไทยทั�วโลก มีความรู้สกึโศกเศร้าสดุที�จะประมาณได้ เมื�อมีประกาศจากสาํนกัพระราชวงัวา่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้เสด็จสวรรคตเมื�อเวลา 15.52 น. เป็นความโทมนสัอนัยิ�งใหญ่ที�สดุแหง่แผน่ดินราชอาณาจกัรไทย 
เพราะประชาชนคนไทยทกุคนมิได้อาลยัรักพระองค์ทา่นในฐานะประมขุเทา่นั 8น แตพ่ระองค์ทา่นเปรียบเสมือนพอ่ของแผน่ดิน       
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ทรงครองราชย์สมบตัิ 70 ปี นบัเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที�สดุในโลก พระมหากรุณาธิคุณที�ทรงเหน็ดเหนื�อย
ตรากตรําเพื�อประชาชนทั�วทกุหนทกุแหง่ของพระองค์ จะสถิตอยูใ่นใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป................ 
     -  แจ้งเลื�อนกิจกรรม TAFA Golf และ TAFA Bowling เนื�องจากทางรัฐบาลประกาศขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้
พิจารณางดการจดักิจกรรมรื�นเริงตา่งๆ เพื�อถวายความอาลยัแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในพระบรมโกศ ดงันั 8นสมาคมฯ จึง
ขอเลื�อนกําหนดการจดักิจกรรมดงักลา่วไปในปีหน้า โดยทางสมาคมฯ จะไม่มีการเรียกเก็บคา่สนบัสนนุกิจกรรมจากสมาชิกในปี 
2560 นี 8ครับ 

     - ตัวเลขการส่งออก: ในเดือนกนัยายน 2559 มีมลูค่า 19,460 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวัเป็นบวก 3.4% เมื�อเทียบเดือน
เดียวกนัของปีก่อนและเป็นการขยายตวัเป็นเดือนที� 2 ต่อจากเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีมลูค่าสงูสดุในรอบเกือบ 2 ปี นบัตั 8งแต่
เดือนตลุาคม 2557  

   - เวิลด์แบงก์เผยผลการทําธุรกิจยากง่ายของไทยอยู่อันดับที�  46 ของโลก ดีขึ 8นจากปีที�แล้วซึ�งอยู่ที�อนัดบั 49 จาก 190 
ประเทศทั�วโลก ซึ�งไทยยงัอยู่ใน 50 ประเทศแรกของโลกที�มีความสะดวกในการทําธุรกิจ โดยไทยสามารถลดช่องว่างในการ
ดําเนินงานและช่วงหา่งจากประเทศชั 8นนําตา่งๆ ถือวา่เป็นเรื�องที�ดีตอ่เศรษฐกิจบ้านเราในอนาคตครับ 

  - โครงการ Airport Logistics Park เมื�อวนัพธุที� 2 พฤศจิกายน 2559 ทางสมาคมฯ ได้มีโอกาสนําเสนอเรื�อง โครงการนําร่อง 
Airport Logistics Park ที� Free Zone ตอ่ทา่นอภิรดี ตนัตราภรณ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ เพื�อนําเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี   
ให้ประกาศ Free Zone เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตอ่ไป โดยท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ได้มีความสนใจในการสนบัสนนุ
โครงการและมอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นําคณะกรมศุลกากร การท่าอากาศยาน การบินไทย 
ทหารเรือ อูต่ะเภา เข้าร่วมเดินทางเยี�ยมชมโครงการ Airport Logistics Park & FTZ ที�สาธารณรัฐสงิคโปร์ โดยมีสมาคมทาฟ่าเป็น
แกนนําผา่นเครือขา่ย SAAA ด้วยการร่วมมืออยา่งดีจาก FAPAA เพื�อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในโครงการมากขึ 8นและดําเนินการ
ต่อไปร่วมกับสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื�อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป สมาชิกทกุท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมลูได้กบัทางสมาคมฯ หรือคณะกรรมการสมาคมฯ ที�ท่าน
สะดวกสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นที�เป็นประโยชน์กบัโครงการนี 8ได้นะครับ 
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      ชยัยงค์   เทียนวฒุชิยั     

          นายกสมาคม 

 

  
 
     -การศึกษาจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ทางสมาคมฯ ได้เป็นภาคเอกชนคณะเดียวที�ได้เข้า
ร่วมประชมุหารือกบัทางหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องในการพิจารณา (ร่าง) ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที�ปรึกษา (TOR) ศกึษาแผน
แม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ซึ�งเป็นการวางโครงสร้างอนาคตธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ในอนาคต 
10+10 ปี มีระยะเวลาศกึษาโครงการเป็นเวลา 15 เดือนนบัจากวนัที�เริ�มจ้างที�ปรึกษาฯ โดยมีทางสาํนกังานนโยบายและแผนการ
ขนสง่และจราจรเป็นผู้ดแูลและดําเนินการ (สนข) ในการประชุมที�ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ข้อมลูในการปรับแก้
แผนร่างบางข้อและนําเสนอ  โครงการ Airport Logistics Park โดยทาง สนข. ได้รับฟังและบนัทกึข้อมลูเกี�ยวกบัข้อเสนอแนะของ
สมาคมฯ เพื�อประกอบการพิจารณาตอ่ไป   

- ประกาศเรื� องขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดสินค้าส่งออก จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื�อให้การ
ดําเนินการในการตรวจนบัและจดัหาสินค้าก่อนบรรทกุขึ 8นเครื�องเป็นไปอย่างถกูต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ต้องขอความร่วมมือ
มายงัสมาชิกให้ถือปฏิบตัิตามประกาศด้วยนะครับ  

 -  ประกาศเรื�องการรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในบริเวณคลังขนถ่ายสินค้าของ BFS ซึ�งจะมีผลบังคับ
ใช้ในวันที� 1 มกราคม 2560 ทางคณะกรรมการและอนกุรรมการ อยูร่ะหวา่งดําเนินการขอประชมุกบัทาง BFS เพื�อหาทางออก
ที�ดีตอ่ไป และในขณะเดียวกนั ต้องขอความร่วมมือกบัทางบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ในการเก็บเศษวสัดไุปทิ 8งหลงัจากเสร็จงาน
ด้วยครับ  

      -TAFA Year Book 2016 ทางสมาคมฯ มีนโยบายจดัทําสมดุรายงานประจําปี (Year Book) ในปลายปีนี 8 ซึ�งหนงัสอืเลม่นี 8จะ
เป็นสื�อประชาสมัพนัธ์ที�ดีของเรา ช่วยให้บคุคลทั�วไปได้เข้าถึงข้อมลูของเพื�อนสมาชิกและสมาคมฯ ได้ง่ายขึ 8น อีกทั 8งทางสมาคมฯ 
จะนําไปแจกให้หนว่ยงานตา่งๆ ที�สาํคญัทั 8งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป หากสมาชิกทา่นใดสนใจที�จะลงโฆษณาในสมดุรายงาน
ประจําปี (Year Book) สามารถติดตอ่สอบถามมายงัสมาคมฯ ได้ตั 8งแตว่นันี 8เป็นต้นไปครับ                                                                             

      สดุท้ายนี 8 ขอให้สมาชิกทกุทา่นอา่นขา่วสารความคืบหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กบัพนกังานในบริษัทสมาชิก
ตอ่ไปครับ 
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A Message from the Chairman    

Fellow TAFA members      

 

Welcome to Newsletter No. 8 for the month of November 2016. 

Last month, on Thursday 13th October 2016 at 15:52 hr. the date and time that has become the most difficult 

and saddening time ever been witnessed by all Thais people domestically and around the world, our most 

revered and beloved King Bhumibol The Great passing has brought about the deepest sadness incomparable 

to any sorrow anyone could ever endure in recent Thai history. Thailand not only has mourned the loss of 

the Greatest King, but also it has lost the greatest father of the nation. His Majesty the King had dedicated 

his entire life working tirelessly to provide and improve the quality of life for his people for the past 70 years.  

He was the longest reigning Monarch in the world. Thai people will forever be grateful for HM the King 

utmost generosity and dedication to the entire nation. 

 

In order to observe and mourn the loss of our beloved King, Royal Thai Government has announced and 

asked for postponement of any festive events to be held this year. TAFA, therefore, would like to postpone 

the TAFA Golf and Bowling events to next year. As a result, TAFA will not be collecting “TAFA Activities 

Supporting Fee” for the year 2017 from members. 

 

Thailand export figures for September worth $19,460 Million representing 3.4% growth compared month 

over month of last year. It has been growing for the 2nd month consecutively following August with highest 

value in almost 2 years since October 2014. 

 

Thailand was ranked the world’s 46th best destination for “ease of doing business” out of 190 nations by 

World Bank.  Last year, we were the 49th. We are once again in the top 50 of the world as we continuously 

improve conditions and reduce the gaps between other leading countries which will have positive impact to 

our economy in the future. 

 

On 2nd November 2017, TAFA was granted an opportunity to present Airport Logistics Park at the Free Zone 

as a Pilot Project to Mrs. Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce to help bring the project into the Cabinet 

consideration and drive the Free Zone as the special economic zone. The minister has shown great deal of 

interest on the project and therefore assigned the DITP director general to lead a group of delegations from 

AOT, TG, Royal Thai Navy, U Ta Pao authorities to visit Airport Logistics Park & FTZ in Singapore. TAFA will 

be the lead organizer of this trip. With very well established support from SAAA and FAPAA, this visit will 

provide better understandings of the project to the Thai delegates and help gain cooperation from the office 

of policy and commercial strategy under Ministry of Commerce in an effort to propose this project to the 

Cabinet.  For more information, all members are encouraged to contact anyone of the committee and to 

make suggestions that you think will be beneficial to this project. 

 

TAFA is involved directly in the study of “Air Cargo Transportation Development Master Plan” TAFA is 

involved directly in the study of “Air Cargo Transportation Development Master Plan” as the only private 

entity invited by the office of air traffic and air cargo transportation policy and strategy (Sor Nor Khor) to 

provide essential information and take part in laying out the framework of TOR for hiring consulting firm to 

carry on the study.  Duration of the study is set to be 15 months from date of hiring.  Purpose of the 

Master Plan is to lay out Thailand air cargo transportation business structure for the next 10+10 years.  

TAFA has also provided and proposed suggestions in terms of rules & regulations modification, and the 

Airport Logistics Park project for consideration. TAFA proposal has been well accepted and documented by 

Sor Nor Khor for further action. 
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TG has announced and requested for cooperation from our members to send complete detail manifest of 

all cargoes to help physical counts and cargo loadings as fast and efficient as possible. Please comply by this 

announcement. 

 

BFS has announced new BFS cleanliness and environment control within the terminal rules which will be 

effective as of 00:01hr. on 1st January 2017. TAFA committee will be scheduling a meeting with BFS to resolve 

the situation. In the meantime, TAFA would like to ask for all members’ cooperation to ask your operation 

team to help keep cleanliness of BFS terminal by putting all trash in the trash bins that BFS has provided. 

 

TAFA 2016 Year Book will be published and distributed at the end of this year. The Year Book will be a great 

PR for general public, government agencies, and business sectors to learn more about your company’s 

products and services, your solutions or innovations in the industry. Any members who are interested in 

putting an advertisement in the Year Book to promote your company and brand, please contact TAFA 

officers for more details from today onwards. 

 

In conclusion, please stay tuned for new and further progress of our industry and share what you read from 

TAFA newsletter with all of your employees. 

 

 

Chaiyong Theinvutichai 

TAFA Chairman.  
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ตัวเลขการส่งออก กันยายน 2559 

             

พาณิชย์ เผย ตัวเลขส่งออกของไทยเดือน ก.ย. 
เพิ�มขึ 8น 3.4% มลูคา่ 19,460 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัตอ่เนื�อง

เดือนที� 2 รับปัจจยัหนนุจากกลุม่สนิค้าอตุสาหกรรม-เกษตร สว่น

แนวโน้มสง่ออกทั 8งปี คาดปรับตวัดีขึ 8น พร้อมคงคาดการณ์สง่ออก    

ปี 59 ไว้ที� -1.0 ถึง 0.0% เช่นเดิม ...... 

วันที� 26 ต.ค. 59 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้ อํานวย 

การสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า แถลงตวัเลขการ

สง่ออกของไทยในเดือน ก.ย. 59 วา่ การสง่ออกมีมลูคา่19,460 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 3.4% โดยเป็นการขยายตวัตอ่เนื�องเป็นเดือนที� 2 จากที�ตลาดคาดสง่ออกหดตวั -1.3 ถงึ  -2% 

เป็นผลมาจากตลาดสง่ออกสาํคญัของไทยยงัคงขยายตวัได้ดีในเกือบทกุตลาด โดยเฉพาะตลาดสหภาพยโุรป จีน สหรัฐฯ และ

ญี�ปุ่ น ที�มีการขยายตวัในเกณฑ์ด ี(ยกเว้นตะวนัออกกลางที�ยงัหดตวั) 

      ทั 8งนี 8 มีปัจจยัสนบัสนนุสาํคญัจากการขยายตวัของกลุม่สนิค้าอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอปุกรณ์กึ�งตวันําทรานซิสเตอร์/ไดโอด 

ที�ขยายตวัในระดบัสงูอยา่งตอ่เนื�อง รวมทั 8งเครื�องยนต์ เคมีภณัฑ์ และสนิค้าเกษตรสาํคญั อาทิ ผกั ผลไม้สด กระป๋องและแปรรูป 

กุ้ งสดแชแ่ข็งและแปรรูป และข้าว ซึ�งสว่นใหญ่เป็นการเพิ�มขึ 8นทั 8งราคาและปริมาณการสง่ออก 

      สว่นการนําเข้ามมีลูคา่ 16,914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวั 5.57% สง่ผลให้ดลุการค้าเดือน ก.ย. 59 เกินดลุ 2,546 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ซึ�งเป็นการเกินดลุตอ่เนื�องเป็นเดือนที� 7 ติดตอ่กนั สง่ผลให้ช่วง 9 เดือนของปี 59 การสง่ออกมมีลูคา่ 160,468 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หดตวั 0.7% การนําเข้ามีมลูคา่ 142,538 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวั 7.3% และการค้าเกินดลุ 17,930 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เมื�อเปรียบเทียบกบัสถานการณ์การสง่ออกของโลก พบวา่ สถานะของไทยปรับตวัดีขึ 8นอยา่งตอ่เนื�อง และอยูใ่นลาํดบัที�ดี

ขึ 8นเมื�อเทียบกบัหลายประเทศ อีกทั 8ง ยงัคงรักษาสว่นแบง่ตลาดได้ดีในเกือบทกุตลาด 

     สาํหรับแนวโน้มการสง่ออกของไทยในชว่งที�เหลอืของปี คาดวา่จะปรับตวัในทิศทางดีขึ 8นและมีโอกาสที�จะขยายตวัได้อยา่ง

ตอ่เนื�องในชว่ง 3 เดือนสดุท้าย โดยมีปัจจยัสาํคญัจากแนวโน้มราคานํ 8ามนัดิบที�เริ�มปรับตวัสงูขึ 8น ทิศทางคา่เงินบาทที�มีแนวโน้ม

ออ่นคา่ และเศรษฐกิจโลกคอ่ยๆ ปรับตวัดีขึ 8นตามลาํดบั 

     อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัเสี�ยงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกที�ยงัคงต้องเฝ้าระวงั โดยเฉพาะการออกมาตรการ QE และ

มาตรการทางการเงินของประเทศตา่งๆ ซึ�งอาจสง่ผลตอ่ราคานํ 8ามนัและอตัราแลกเปลี�ยน รวมทั 8งมาตรการกีดกนัทางการค้าใหม่ๆ  

ที�อาจเป็นอปุสรรคบ้าง ดงันั 8น จากแนวโน้มและปัจจยัข้างต้น กระทรวงพาณิชย์ จงึคงคาดการณ์การสง่ออกปี 2559 ไว้ที� -1.0% 

ถึง 0.0% เช่นเดิม 

 

แหลง่ที�มา http://www.thairath.co.th/ 

 



                       www.tafathai.org                                                7 พฤศจิกายน 2559   

 

Page 7 of 13 

 

 

 

เวิลด์แบงก์เผยอันดับความสะดวกในการทาํธุรกจิของไทยขยับขึ _น 

เวิลด์แบงก์เผยผลการวัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยอยู่อันดับที� 46 ดีขึ _นจากอันดับ 49   

ในปีที�แล้ว จากทั _งหมด 190 ประเทศทั�วโลก หลังไทยเร่งปรับปรุงใน 3 เรื�อง 

          วันที� 26 ต.ค. ธนาคารโลก  (เวิลด์แบงก์) สาํนกังานประเทศไทย ได้รายงานผลการวดัความยากงา่ยหรือความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจในประเทศตา่งๆ ทั�วโลก ประจําปี 2560 ( Doing Business 2017) ซึ�งรายงานนี 8ได้วิเคราะห์กฎระเบียบที�ใช้

ในการประ กอบธุรกิจของแตล่ะประเทศ

ตลอดวงจรการดําเนินธุรกิจตั 8งแตเ่ริ�มต้น

ธุรกิจ การดําเนินการ การค้าระหวา่งประเทศ 

การชําระภาษี จนถึงการแก้ไขปัญหาการ

ล้มละลาย พบวา่ ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที� 46 

ของโลก ดีขึ 8นจากปีที�แล้วซึ�งอยูที่�อนัดบั 49 

จาก 190 ประเทศทั�วโลก ซึ�งไทยยงัอยูใ่น 50 

ประเทศแรกของโลกที�มีความสะดวกในการ

ทําธุรกิจ โดยไทยสามารถลดช่องวา่งในการ

ดําเนินงานและช่วงหา่งจากประเทศชั 8นนํา

ตา่งๆ ซึ�งในปี 2560 ไทยได้คะแนนเพิ�มเป็น 72.53 คะแนน จากปีก่อนได้ 71.65  

  "การสาํรวจสภาพแวดล้อมความสะดวกในการทําธุรกิจของไทยปี 2560 ดีขึ 8นจากปีนี 8 จากการบงัคบัให้เป็นไปตามข้อตกลง บวก

กบัการปรุงด้านตา่งๆตามแผนได้ดีขึ 8น เช่น การคุ้มครองนกัลงทนุ ซึ�งปีนี 8ได้เพิ�มดชันีความโปร่งใสของธุรกิจและข้อมลูที�เกี�ยวข้อง

กบัการบริหารและกรรมการของบริษัท กลไกแก้ไขปัญหา การปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย ความมีประสทิธิภาพมากขึ 8นในกระ

บวกการศาล ซึ�งใช้เวลาและคา่ใช้จ่ายลดลง เป็นต้น ซึ�งไทยทําได้ดีขึ 8น" นางริต้า รามาลโฮ ผู้จดัการรายงาน Doing Business 

กลา่ว 

         นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร) กลา่ววา่ ปัจจยัสาํคญัที�ทําให้

อนัดบัของไทยปีนี 8ดีขึ 8นอยา่งเห็นได้ชดัเกิดจากการปรับปรุงใน 3 เรื�องเพื�อพฒันากลไกในการขบัเคลื�อนการดาํเนินตามแนว

ทางการวดัผลของเวิลด์แบงก์ คือ 1.การพฒันาประสทิธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ 2.การบรูณาการงานบริการภาครัฐให้

เชื�อมโยงระหวา่งหนว่ยงาน และ 3. ภาครัฐมกีารนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการบริการในเรื�องสาํคญัหลายด้าน เช่น การเริ�มธุรกิจ

ที�ดําเนินการเสร็จในจดุเดยีวผา่นระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Biz portal หรือ การจดทะเบียนทรัพย์สนิ กรมที�ดินได้พฒันาระบบ 

Land Map ทําให้เจ้าของที�ดินสามารถสบืค้นตาํแหนง่และรูปแปลงที�ดินผา่นออนไลน์และแอปพลเิคชั�นได้ เป็นต้น ซึ�งเป็นความ

ร่วมมือของทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้อง  ทั 8งรัฐบาล หนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน 

แหลง่ที�มา http://www.posttoday.com/ 
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โครงการศกึษา Airport Logistics Park & FTZ 

          ด้วยสมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย (TAFA) เลง็เห็นถงึความจําเป็นที�ประเทศไทย ควรใช้ประโยชน์จาก เขตฟรี

โซนที�สนามบินสวุรรณภมูิ โดยพยายามผลกัดนัโครงการนําร่องสานตอ่จากโครงการศกึษาของกรมการบินพลเรือนในสมยันั 8น เพื�อ

สร้าง Airport Logistics Park ตอ่ไปในอนาคต โดยจดุประสงค์หลกัเพื�อเพิ�มขดีความสามารถของผู้สง่ออก นําเข้าไทย ให้มคีวาม

คลอ่งตวั ลดต้นทนุและขยายตลาดเพิ�มขึ 8น ในกลุม่ประเทศเอเชีย ทางสมาคมฯร่วมกบั กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ กรมศลุกากร บมจ.ทา่อากาศยานไทย (AOT) และ บมจ.การบินไทย มีกําหนดการเดินทางเยี�ยมชมโครงการ 

Airport Logistics Park & FTZ ที�สาธารณรัฐสงิคโปร์ ระหวา่งวนัที� 7-8 ธนัวาคม 2559 สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่สาธารณรัฐ

สงิคโปร์เป็นประเทศที�มคีวามเชี�ยวชาญและมีชื�อเสยีงด้านการบริหารจดัการโลจิสติกส์ตดิอนัดบัที� 5 ของโลกและอนัดบัที� 1 ของ

อาเซยีน การเดินทางเยี�ยมชมในครั 8งนี 8ทางคณะจะได้ประโยชน์ และเข้าใจถงึปัญหาอปุสรรค เพื�อสามารถนําววิฒันาการมาปรับใช้

ให้เหมาะสมในการดําเนินการโครงการในประเทศไทย ซึ�งมคีวามพร้อมในด้านโครงสร้างพื 8นฐานและตั 8งอยูใ่นตําแหนง่ที�ได้เปรียบ

มากกวา่ประเทศเพื�อนบ้านอยูแ่ล้ว  

ข้อมูลทั�วไปของประเทศสิงค์โปร์ 
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ผู้เข้าร่วมเดนิทางเยี�ยมชมโครงการ Airport Logistics Park & FTZ ที�สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

     สําหรับผู้แทนแต่ละหน่วยงานที�ร่วมเป็นเดินทางในครั งนี  

                 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย:- 

          1. นางมาล ีโชคลํ 8าเลศิ              ทา่นอธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
          2. นางลลดิา จิวะนนัทประวตัิ    ผู้ อํานวยการสาํนกัธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า 
          3. นายปิติชยั รัตนนาคะ            นกัวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
                 กรมศุลกากร ประกอบด้วย :- 

          1.นายสวุฒัน์   ด้วงปั 8น            ผู้ อํานวยการสาํนกัสทิธิประโยชน์ทางภาษีอากร     
               2.นางวรรณี   ภูห่อมเจริญ       ผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะด้านการคืนอากร    
                 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วย:- 

          1. นายนิตินยั ศิริสมรรถการ     กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 
          2. นายศิโรตน์ ดวงรัตน์            ผู้ อํานวยการทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ           
           3. นายคทา    วีณิน                 รองผู้ อํานวยการทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ                          
                  บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย:- 

          1. ดร. คณิศ  แสงสพุรรณ        ประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
          2. นายจรัมพร  โชติกเสถียร     กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่                     
          3. นางอษุณีย์   แสงสงิแก้ว      รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่                     
          4. นางสวุิมล   บวัเลศิ              ผู้ อํานวยการใหญ่                        
          5. นายดาํรงค์ชยั  แสวงเจริญ   กรรมการผู้จดัการ 
          6. นายนรินทร  ปรูณคปุต์         ผู้ อํานวยการ 
          7. นายสชุาติ  ประทีปลดัดา      ผู้จดัการกอง 
          8. นายวริษฐ์  พิรมย์รัตน์           ผู้จดัการแผนก                     
          9. นายกิตติพงษ์  สารสมบรูณ์   ผู้ อํานวยการประจําประเทศกลุม่อาเซียน 
          10. นายอนชุา พจมานวิมล        ผู้จดัการสนามบิน (SINKK) 
          11. Mr. Desmond Chan      Cargo Manager (SINAF)     
                 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ประกอบด้วย:- 

          1. นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั     นายกสมาคมฯ 

          2. นายนิธิธร สขุมนสั        อปุนายกสมาคมฯ 
          3. นายเอกรัฐ นาคเกษม       เลขานกุารอนกุรรมการภาคสนามบิน 
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ประกาศเรื�องขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดสินค้าส่งออก 

จากบริษัท การบนิไทย จาํกัด (มหาชน) 

เพื�อให้การดําเนินการในการตรวจนบัและจดัหาสินค้าก่อนบรรทกุขึ 8นเครื�องเป็นไปอย่างถกูต้องรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ ต้องขอความร่วมมือมายงัสมาชิกถือปฏิบตัิตามประกาศอย่างถกูต้องและจะเริ�มดําเนินการตั 8งแต่

วนัที� 12 ต.ค. 2559 
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ประกาศเรื�องการรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม 

ภายในบริเวณคลังขนถ่ายสินค้าของ BFS 

         ทางบรษิทั บางกอกไฟลท ์เซอรว์สิ (BFS) ไดแ้จง้มายงัสมาคมฯ ทราบว่า เพื�อเป็นการรกัษาความสะอาดและ

สภาพแวดลอ้มภายในบรเิวณคลงัขนถ่ายสนิคา้ของ BFS ใหเ้รยีบรอ้ยอยู่เสมอ ทางคลงัจงึไดแ้จง้เตอืนผูใ้ชบ้รกิารทุกท่านให้

ช่วยกนัรกัษาความสะอาดและไม่ปล่อยทิ0งเศษขยะใหอ้ยู่บนพื0นคลงัและบรเิวณภายในมาตลอดและจากการสงัเกตการณ์มาเป็น

ระยะๆของหน่วยงานของคลงัพบว่าสภาพความไม่สะอาดเรยีบรอ้ยยงัคงเกดิขึ0นอย่างต่อเนื�อง ชิ0นสว่นสติ3กเกอรข์อง tag ถูก

ลอกทิ0งอยู่บนพื0นคลงัแทนที�จะทิ0งลงในถงัขยะที�เตรยีมไวใ้ห ้ทั 0งๆที�คลงัไดร้อ้งขอความร่วมมอืเพื�อช่วยกนัดแูลรกัษาความ

สะอาดจากตวัแทนมาหลายครั 0ง  

        ดงันั 8น ทางคลงับริษัท บางกอกไฟลท์ เซอร์วิส (BFS) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบวา่ ตั 8งแตเ่วลา 00:01 น. ของวนัที� 1 มกราคม 

2560 เป็นต้นไป ทางคลงัจะไมอ่นญุาตให้ตวัแทนติด tag สนิค้าในบริเวณหน้าคลงัอีกตอ่ไป ตวัแทนจะต้องติด tag ทกุชนิดให้

เสร็จสิ 8นมาก่อนหน้าที�จะนําสนิค้าลงจากยานพาหนะขนสง่เทา่นั 8น ฉะนั 8นกรุณาดําเนินการปรับปรุงรูปแบบพฤติกรรมการทํางาน

ของทีมงานและผู้มีสว่นเกี�ยวข้องกบังานของทา่นในทกุวิถีทางเพื�อให้ภารกิจในการรักษาความสะอาดภายในคลงัเป็นไปอยา่ง

สมบรูณ์ 

          เบื 8องต้น ทางสมาคมฯ คงต้องขอความร่วมมือกบั ทาง บริษัทสมาชิกในการเก็บเศษวสัดไุปทิ 8งหลงัจากเสร็จงานด้วยครับ

เพื�อเป็นการรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในบริเวณคลงัขนถา่ยสนิค้าของ BFS ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ และทาง

คณะกรรมการและอนกุรรมการ กําลงัที�จะดําเนินการขอประชมุกบัทาง BFS เพื�อหาทางออกที�ดีตอ่ไป 
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ลงโฆษณา TAFA Year Book 2016 

 

 

   

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�  คุณจารุวรรณ  จันทร์ดี  (กุ้ง) 

Tel: 02-286-0477 

Line: @tafathai 

      E-mail: tafa_asstmgr@tafathai.org  
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สมาคมทาฟ่า ได้จดัเปิดอบรม Dangerous Goods Regulations Course 2016 ในระหวา่งวนัที� 18- 21 ตลุาคม 2559 

 ซึ�งมีผู้ เข้าร่วมอบรมครั 8งนี 8ทั 8งหมด จํานวน 39 ทา่น ณ.ห้อง 2710 ชั 8น 7 อาคาร 2 ตกึการบินไทยศนูย์ลกูเรือ หลกัสี� ซึ�งเป็นคอร์สสดุท้ายของปีนี 8                                
ในปีหน้าทา่นใดสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดตอ่สอบถามได้ที� 02-286-0477 คณุอไุรรัตน์ หรือ Line@tafathai ได้เลยคะ่ 

  

 

ACTIVITIES 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื�อวนัที� 18 ตลุาคม 2559 เวลา 13.45 น. นายชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณุนิธิธร สขุมนสั อปุนายกสมาคมฯและ

คณะกรรมการ อนกุรรมการทาฟ่า เข้าร่วมพิธีถวายความอาลยัแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี   

จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุ 

ณ บริเวณชั 8น 4 ประต ู5 อาคารผู้ โดยสาร ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
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