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  _____________________________________________________________________________________________ 

Newsletter No.2    Content
- Company Registration Process for TAFA Consortium 
- TAFA Annual General Meeting  
- ‘Together We Fly’ event celebrating TAFA 31st Anniversary 

_____________________________________________________________________________________________    

สารจากนายกสมาคม ถงึ  สมาชิกสมาคมทาฟ่า ที่รักและเคารพทุกท่าน 
     ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่  Newsletter ฉบับที่  2 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมฯ ขอขอบคณุ 21 บริษัทสมาชิก ผู้ ร่วมลงทนุ
ครัง้แรก รายละ 50,000 บาท เพื่อจดัท าโครงการศกึษาฯ TAFA CONSORTIUM ทัง้นีเ้งินลงทนุทัง้หมดที่ได้รับมาจะถกูน าไปเป็นเงินทนุในการ
ก่อตัง้และจดทะเบียนบริษัท TAFA Consortium จ ากดั ตามมติการประชมุใหญ่วิสามญัครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ตอ่ไป และ      
หลงัจากที่มีการประชุมผู้ ร่วมลงทุนเมื่อ วนัที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีสมาชิกรายเดิม จ านวน 14 ราย และมีสมาชิกกลุ่มใหม่อีก
จ านวน 7 ราย สนใจที่จะร่วมลงทนุในการจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท TAFA Consortium จ ากดั รวมเป็น 21 ราย ทัง้นี ้สมาชิก 7 รายเดิมที่ได้ร่วม
ลงทุนตัง้แต่ครัง้แรกเป็นเงินรายละ 50,000 บาท ก็นบัเป็นผู้ ร่วมถือหุ้นในครัง้นีด้้วย ดัง้นัน้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจะมีจ านวน 28 ราย ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียนบริษัท ทางสมาคมฯ จะเร่งด าเนินการออกจดหมายถึงผู้ ร่วมลงทนุทกุท่านเพื่อชีแ้จงรายละเอียดใน
เวลาต่อไปครับ จะเห็นได้ชดัว่าภาพรวมการเติบโตของอตุสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศในปีที่ผ่านมา มาจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เป็น
บริษัทรายใหญ่ในประเทศไทย สว่นผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็น บริษัท SMEs มีสดัสว่นการตลาดน้อยและอตัราการเติบโตยงัไมด่ีมากนกั เรา
คงต้องรีบผลกัดันการก่อตัง้ TAFA Consortium ให้ส าเร็จเพื่อใช้เขตปลอดอากร (Free Zone) ได้เต็มศักยภาพและเป็นธรรม ช่วยขยาย
ช่องทางตลาดและกลุม่เป้าหมาย เพิ่มมลูคา่ สร้างงานสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ SMEs โดยได้รับการสนบัสนนุจากผู้ประกอบการราย
ใหญ่ รวมตวักนัประกอบกิจกรรมด้านพาณิชยกรรมเพื่อการน าเข้า-สง่ออกและเป็นศนูย์กลางการกระจายสนิค้าตอ่ไป 
    สมาคมฯ ได้วางแผนจดังานประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2560 ขึน้ ในวนัองัคารที่ 3 เมษายน 2561 (ช่วงบา่ย) และงานครบรอบ 31 ปีของ
สมาคมฯ (ช่วงเย็น) ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ ทัง้นี ้สมาชิก 1 บริษัท สามารถเข้าร่วมได้ 2 ทา่น ก าหนดการและรายละเอยีด
ต่างๆ ของงานจะแจ้งให้สมาชิกทราบในเวลาต่อไปครับ ในปีนีภ้าครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ได้มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาช่วยในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็น E-Payment, E-Tracking เป็นต้น อาจจะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจของ
เราไม่มากก็น้อย ยงัไงเราคงต้องติดตามข่าวสารกนัอย่างใกล้ชิดเพื่อน าข้อมลูมาปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปัจจบุนักนัตอ่ไปครับ  
   - ตัวเลขการส่งออก: เดือนธันวาคม 2560 ขยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 อยู่ที่ 8.6% หรือคิดเป็นมลูค่า 19,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
สง่ผลให้ภาพรวมปี 2560 มีมลูค่าสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ที่ 236,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอตัราขยายตวัที่ 9.9% ซึ่งสงูสดุในรอบ 6 ปี 
และสถิติปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยานสวุรรณภมูิในช่วงปี 2560 มีปริมาณสินค้าทัง้ขาเข้า ขาออก และถ่ายล า รวมทัง้สิน้ 1,388,416 ตนั 
เพิ่มขึน้ 106,598 ตนั ของช่วงเดียวกนัในปีที่ผา่นมา หรือเพิ่มขึน้ 8.3% ตลาดมีการขยายตวัเติบโตขึน้ ถือเป็นเร่ืองที่ดีครับ 
  - การยื่นขอ e-Form D ส าหรับการสง่ออกไปอาเซียน 4 ประเทศ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การสง่ออก 
มีความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแขง่ขนัให้กบัประเทศไทย เร่ิมใช้ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 (อ่าน
รายละเอียดได้ที่หน้า 6)   
    - กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ส าหรับทา่/สนามบินที่เป็นดา่นศลุกากรทัว่ประเทศ สว่นส านกังานศลุกากรทา่เรือแหลมฉบงั จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 

  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  - เปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมอบรม Dangerous Goods Regulations Course 
  และ Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ที่ 1 
 - โครงการพฒันาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ISO 9001 

 สดุท้ายนี ้ขอให้สมาชิกทกุทา่นอา่นขา่วสารความคืบหน้าของอตุสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้กับพนกังานในบริษัทสมาชิกตอ่ไปครับ 
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A Message from the Chairman    

Fellow TAFA members      

  Welcome to TAFA e-Newsletter February 2018 edition.  The association would like to express its gratitude to all 

21 founding members who contributed 50,000 baht each to fund both the TAFA Consortium feasibility study and 

the company establishment.  The latter finally has been approved by resolution from TAFA Extraordinary Meeting 

on December 27th, 2017.  From TAFA Consortium Investment Structure meeting held on January 16th, 2018, 

fourteen (14) original founding members and seven (7) new members have pledged their contribution to raise 

additional fund to get TAFA Consortium Co., Ltd. registered.  Collectively, the company will count all 28 investors 

as shareholders.  We are now preparing necessary document for the registration process.  We will provide further 

details to all investors within a short while.  Last year air cargo industry growth has improved due to better 

performance from large corporations, however, that of SMEs sector has not seen much progressed.  We need to 

push forward TAFA Consortium to fulfill its objectives of utilizing Free Zone infrastructure and customs privileges 

effectively to expand business opportunities, to create value proposition, jobs, and earnings for SMEs and to gain 

supporting collaboration from large corporations to promote Thailand as distribution center of the region. 

  On Tuesday April 3rd this year, TAFA will arrange Annual General Meeting (AGM) in the afternoon along with 

‘Together We Fly’ – the TAFA 31st Anniversary Gala event in the evening at the Grand Hyatt Erawan Hotel.  For 

the Gala event, each member can send 2 representatives to join in.  The agenda and details of both happenings 

will be distributed to all of you as soon as it’s confirmed.  On other subject, this year a number of government 

agencies in charge of logistics industry have gradually adopted digital technology approaches such as e-Payment, 

e-Tracking etc. to streamline working process.  This would definitely have impact on how we run our operation.  

We must keep our eyes on the changes and adapt accordingly 

 December 2017 export profile witnessed 8.6% growth, a 10-consecutive month of expansion, and total worth 

of USD 19,741 Million.  As a result, for 2017 export value reached highest level in 6 years at USD 236,694 Million, 

a 9.9% overall growth.  Airfreight Volume through BKK Airport counted at 1,388,416 tons, an 8.3% volume growth 

year-over-year equivalent to 106,598 tons increase.  This is such good news. 

 Applying for electronic Form D (e-Form D) online for export to 4 ASEAN countries to obtain Tax Privileges has 

been in effect since January 1st, 2018.  This will help reduce cost and time spent, and enhance TH competitiveness 

in the region.  For more information, please read on page 6 

 Pre-Arrival Processing clearance has been effective since February 1st for ports/airports throughout the 

country, except Laem Chabang port that will be in effect from March 1st onwards. 

 PR news: DGR & Basic Aircargo training courses have now been opened for members enrollment 

   Development of Thailand Logistic Service Business towards ISO 9001 standardization 

Please stay tuned for the next update of our industry and help distribute the news to your teams. 

 
Chaiyong Theinvutichai 
TAFA Chairman 
 



 

                                                                   WWW.TAFATHAI.ORG | FEBRUARY 2018      

                                      WWW.TAFATHAI.ORG 

 
     

       
 
 
 
 
 
 
 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(สนค.) เปิดเผยถึงอตัราการสง่ออกในเดือน
ธนัวาคม 2560 ขยายตวัตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 
10 อยู่ที่  8.6% หรือคิดเป็นมูลค่า 19,741 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่ง  ออก
ขยายตวัได้ดีในทกุตลาดส าคญั โดยเฉพาะ
ตลาดอินเดีย และตลาด  CLMV มีมูลค่า
ส่งออกสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ส าหรับการ
ส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัวอย่าง
ตอ่เนื่อง 
    โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 14 โดยเฉพาะข้าว ผลิตภณัฑ์    มนั
ส าปะหลงั อาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องและ
แปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป มีการ
ขยายตวัในระดบัสงูจากด้านราคาเป็นหลกั 
ส าหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยสินค้าที่มีการ
ขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ส่ ว นป ร ะกอบ  ร ถยน ต์  อุ ป ก ร ณ์ และ
ส่วนประกอบ เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท์ 
อปุกรณ์และสว่นประกอบ 

     ส าหรับการสง่ออกทัง้ปี 2560 มีมลูค่าสงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ที่ 236,694 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็นอตัราขยายตวัที่ 9.9% สงูสดุ
ในรอบ 6 ปี  โดยสินค้าส าคัญที่ เ ป็นตัว
ขบัเคลือ่นการสง่ออก ได้แก่  

 
 

 
 
 

 
ผลิตภณัฑ์ยาง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินคา้
เก่ียวเนื่องน า้มัน ยางพารา โทรศัพท์ ข้าว 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่
การสง่ออกไปตลาดส าคญั ขยายตวัตอ่เนือ่ง
เกือบทุกตลาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพ
ยุโรป อาเซียน และจีน ที่มีมูลค่าส่งออก
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในปี 2560 
   ส า ห รับแนว โ น้ม ปี  2561 คาดว่ าจะ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมี ปัจจัย
สนบัสนุนจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่องของประเทศเศรษฐกิจในเอเชีย 
นอกจากนีท้ิศทางราคาน า้มันที่ปรับตัว
สูงขึน้ จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร และ
ราคาสินค้าที่เก่ียวเนื่องกับน า้มันปรับตัว
สงูขึน้ตามไปด้วย ในสว่นกลุม่สินค้าส าคญั
ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีได้แก่ รถยนต์นั่ง 
เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ส่วนประกอบ ผลิตภณัฑ์ยาง เม็ดพลาสติก
และผลิตภัณฑ์พลาสติก และแผงวงจร
ไฟฟ้าการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 
2560 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  10 ที่  
8.6% ห รือคิ ด เ ป็นมูลค่ า  19,741 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยการส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาด
ส าคญั โดยเฉพาะตลาดอินเดีย และตลาด
CLMV มี มู ล ค่ า ส่ ง อ อ ก สู ง สุ ด เ ป็ น
ประวตัิการณ์ ส าหรับการสง่ออกรายสินค้า
มีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง โดยกลุม่สนิค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตวัใน
ระดบัสงูต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะ
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั อาหารทะเล
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็ง
และแปรรูป มีการขยายตวัในระดบัสงูจาก

ด้ า น ร า คา เ ป็ นหลัก  ด้ า นกลุ่ ม สิ น ค้ า
อตุสาหกรรมขยายตวั ตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี  
10 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และสว่นประกอบ รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท์ 
อปุกรณ์และสว่นประกอบ 
  ทัง้นี ้ทิศทางการส่งออกในปี 2561 คาด

ว่าจะขยายตวัได้ต่อเนื่อง โดยประเมินการ
ส่งออกในปี 2561 โต 5-7% โดยมีปัจจัย
สนบัสนุนจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจสหรัฐ และการฟืน้ตวัต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจในเอเชีย นอกจากนี ้ทิศทางราคา
น า้มันที่ปรับตัวสูงขึน้  จะส่งผลให้ราคา
สินค้าเกษตร และราคาสินค้าที่เก่ียวเนื่อง
กบัน า้มนัปรับตวัสงูขึน้ตามไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

     ส าหรับสมมติฐานในการประเมินการ
ส่งออกในปี 2561 คาดการณ์อัตราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ปี 2561 ที่ 
4% ค่ า เ งินบาท เฉลี่ ยที่  32-34 บาทต่อ
ดอลลาร์ ราคาน า้มนัดิบ 55-65 ดอลลาร์ตอ่
บาเรล ราคาสง่ออกสนิค้าภาค อตุสาหกรรม
ที่คาดว่าจะขยายตัว 3-5% และ ส่งออก
สินค้าเกษตรที่คาดว่าจะขยายตวัได้ 1-3% 
ซึ่งมองว่า ราคาสินค้าเกษตรอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้บ้าง
เล็กน้อย ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือในระยะต่อไป 

แหลง่ที่มา
https://www.prachachat.net/economy/n
ews-90716     

สถานการณ์ การส่งออก ปี 2560  

https://www.prachachat.net/economy/news-90716
https://www.prachachat.net/economy/news-90716
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Remarks:   *a Thailand destination   *b Inward transit   *c Outward transit    *d International destination 
 
สมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า (ACBA) เปิดเผยตวัเลขสถิติปริมาณสินค้าผา่นทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

ในชว่งปี 2017  มีปริมาณสินค้าทัง้ขาเข้า ขาออก และถ่ายล า รวมทัง้สิน้ 1,388,416 ตนั เพิ่มขึน้จาก 1,281,818 ตนั ของ

ชว่งเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา เพิ่มขึน้106,598 ตนั หรือเพิ่มขึน้  8.3% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

Inbound 

ปริมาณสินค้าขาเข้าปี 2017 อยูท่ี่ 402,412 ตนั  เพิ่มขึน้จาก 381,909 ตนั ของชว่งเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา หรือเพิ่มขึน้  5.3%   

Transit (Inbound)  
 สินค้าถ่ายล าขาเข้ามีปริมาณอยูท่ี่ 237,742 ตนั เพิ่มขึน้จาก 206,494 ตนั ของชว่งเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา หรือเพิ่มขึน้ 15.1% 
Transit (Outbound) 
สินค้าถ่ายล าขาเข้ามีปริมาณอยูท่ี่ 248,942 ตนั เพิ่มขึน้จาก 215,813 ตนั ของชว่งเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา หรือเพิ่มขึน้ 15.3%  
Outbound 
 ปริมาณสินค้าขาออกปี 2017 อยูท่ี่ 499,320 ตนั เพิ่มขึน้จาก 477,602 ตนั ของชว่งเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา หรือเพิ่มขึน้ 4.5%

 Total Inbound  *a Total Transit (Inbound)  *b Total Transit (Outbound) *c Total Outbound 

 

d *d 
2016 2017 Vs. P/Y 2016 2017 Vs. P/Y 2016 2017 Vs. P/Y 2016 2017 Vs. P/Y 

Jan 29,861 31,518 105.55 16,814 18,322 108.97 17,256 19,585 113.50 34,209 36,110 105.56 

Feb 29,220 30,110 103.04 13,290 16,340 122.95 15,042 16,853 112.04 34,037 39,107 114.90 

Mar 35,391 35,798 101.15 17,051 21,600 126.68 17,588 22,438 127.57 40,360 44,595 110.49 

Apr 29,607 30,396 102.66 16,257 18,291 112.51 16,311 19,280 118.20 38,655 42,436 109.78 

May 29,389 31,553 107.36 15,452 17,740 114.81 16,330 18,790 115.06 43,443 45,213 104.07 

Jun 31,742 32,299 101.75 15,432 17,846 115.64 15,983 18,589 116.30 40,708 43,021 105.68 

Jul 32,333 34,521 106.77 16,470 19,928 121.00 17,029 20,838 122.37 37,429 39,884 106.56 

Aug 31,061 34,810 112.07 17,141 20,389 118.95 17,833 21,174 118.73 38,713 43,407 112.13 

Sep 33,213 35,935 108.19 17,571 21,044 119.76 18,303 21,832 119.28 42,842 43,856 102.37 

Oct 34,223 33,604 98.19 19,870 21,874 110.09 20,951 23,004 109.80 42,718 42,685 99.92 

Nov 33,301 36,955 110.97 20,222 21,641 107.02 20,901 22,853 109.34 43,097 36,634 85.00 

Dec 32,566 34,912 107.20 20,922 22,726 108.62 22,284 23,704 106.37 41,389 42,371 102.37 

Total 381,909 402,412 105.37 206,494 237,742 115.13 215,813 248,942 115.35 477,602 499,320 104.55 

รายงานปริมาณสินค้าผ่านสนามบนิสุวรรณภมู ิปี 2560  
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         จากสภาพแวดล้อมการแขง่ขนัในระดบัโลกในปัจจบุนัมีการเปลี่ยน 
แปลงไปอยา่งมาก ความก้าวหน้าในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว สง่ผลให้รูปแบบการผลิต การค้า บริการ รวมถึง
การแข่งขนัทางการค้าระหวา่งประเทศมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมาก
ขึ น้  และจากการประเมินประสิท ธิภาพด้านโลจิส  ติก ส์ โดย
ธนาคารโลก ในปี 2560 แม้ว่าประเทศไทยจะมีประสิทธิ ภาพด้าน   
โลจิสติกส์เป็นอนัดบั 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในระดับโลกแล้ว ประเทศไทยอยู่เพียง
ล าดบัที่ 45 ของโลก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาประเทศให้มีความทนัสมยั ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศ 20 ปี เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศสู่การเป็น
ศนูย์กลางการค้า การบริการ และการลงทนุในภมูิภาค 

         
 
 
 
 
  
 
      ทางคณะอนกุรรมาธิการฯ จึงได้จดัการสมัมนาครัง้นี ้เพื่อเป็นเวทีรับ

ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและประชาชนที่เก่ียว 
ข้องให้มีส่วนร่วมการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของ
ประเทศในอนาคตร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยน 
แปลงของลกัษณะการผลิต การค้า การบริการ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอยา่งแท้จริง 

   
 
 
 
 

          
   ทัง้นี ้นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทาง
อากาศไทย ได้รับเชิญจากทางคณะอนุกรรมาธิการฯ  สนช. ให้เข้าร่วม
เสวนาเร่ือง ยทุธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศไทยในอีก 20 ปี ในครัง้นี ้
ด้วย และได้กลา่วถึงภาพรวมของการขนสง่ทางอากาศ การสง่เสริมการ
บริการขนสง่สินค้าและพฒันาเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
(Free Zone) ให้ส าเร็จเพื่อผลักดันให้เกิด Airport Logistics Park ใน
ประเทศไทย ในการเป็น Logistic Hub รวมทัง้เสนอประเด็นและปัจจยั 
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ว่า 
ภาครัฐควรสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) 

รวมตัวกันประกอบกิจกรรมด้านพาณิชยกรรมเพื่อการน าเข้า-ส่งออก 
และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า รวมถึงการให้บริการโล  จิสติกส์
แบบครบวงจรในภมูิภาคเอเชีย โดยการจดัตัง้ TAFA Consortium เพื่อ
ใช้เขตปลอดอากร (Free Zone) ได้เต็มศักยภาพและเป็นธรรม เกิด
กิจกรรมและบริการใหม่ๆ ช่วยขยายช่องทางตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 
เพิ่มมลูคา่ สร้างงาน สร้างรายได้ และ เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศ ภาครัฐควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้
เป็นสากล ปรับโครงสร้างการก ากับดูแล บทบาท หน้าที่และระเบียบ
ปฏิบตัิขององค์กรที่เก่ียวข้องไม่ให้ขดัแย้งกนั โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
ด าเนินกิจการตามหลกันิติธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม
อีกด้วย  

   
 

 

อนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสตกิส์ 

ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สนช. 

จัดสัมมนา เร่ือง “ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโลจสิตกิส์ประเทศไทย 20 ปี” 
เม่ือวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 

ณ ห้องกมลทิพย์ 2 และ 3 ชัน้ 2 

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

   งานสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจสิตกิส์ประเทศ ไทย 20 ปี”  
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e-Form D คืออะไร?  
e-Form D หรือ หนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
พฒันามาจาก Form D หนงัสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ศลุกากร 0% ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซยีน 10 ประเทศ ภายใต้เขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area:  AFTA) ปัจจุบนั e-
Form D เ ร่ิมใช้แล้วในการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่  
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สงิคโปร์ และเวียดนาม จะต้องใช้หนงัสอืรับรอง
ถ่ินก าเนิดสนิค้ารูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ e-Form D เพื่อขอรับสทิธิ
พิเศษทางภาษีศลุกากร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
ท าไมต้องยื่นขอ  
กรมการค้าตา่งประเทศ ระบวุา่ หนงัสอืดงักลา่วเป็นเอกสาร ยืนยนัถงึ
แหล่งการผลิตและวัตถุดิบมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศ เพื่อขอรับการลดภาษี ณ ศลุกากรปลายทาง 

  e-Form D vs Form D ช่วยให้เอสเอ็มอีสะดวกขึน้อย่างไร 
นายอดลุย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กลา่ววา่ 
e-Form D จะท าให้การส่งออกมีความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย 
และยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขนัให้กบัสินค้าไทย 
เพียงแค่ยื่นค าขอผ่านระบบของกรมการค้าตา่งประเทศ เช่นเดียวกบั
การด าเนินการในปัจจุบนั จากนัน้กรมฯ จะสง่ข้อมลูหนงัสือรับรองฯ 
ไปยังศุลกากรประเทศปลายทางโดยตรงแทนการสัง่พิมพ์ Form D 
ท าให้ผู้ ส่งออกได้รับความสะดวกสบายมากขึน้ ช่วยประหยดัเวลา 
ช่วยลดต้นทุนในการท าธุรกิจ และยังแก้ปัญหาการปลอมแปลง
เอกสารทางการค้า 

   ขอ e-Form D ได้ที่ไหน  
   หน่วยงานท่ีสามารถให้บริการออก e-Form D ประกอบด้วยกรมการ
ค้าตา่งประเทศใน 4 สาขา (สว่นกลาง/ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ/กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก/ท่าเรือกรุงเทพฯ -
คลองเตย) ส านกังานพาณิชย์จังหวดั (สพจ.) 8 แห่ง ประกอบด้วย 
เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย ตาก และ
มุกดาหารในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะมี สพจ. เพิ่มอีก 6 แห่ง คือ 
นครพนม ภเูก็ต สตลู ยะลา นราธิวาส และล าพนู 

   เอกสารที่ต้องเตรียม  
  - ตรวจสอบข้อมูล ก่อนขอใช้สิทธิพิ เศษทางภาษี โดยใช้พิกัด
ศลุกากร: พิกดัอตัราศลุกากรสินค้าของประเทศปลายทาง/ สินค้าอยู่
ในรายการที่ได้รับสิทธิหรือไม่/ กฎแหล่งก าเนิดสินค้าก าหนดไว้ว่า
อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 - ลงทะเบียนเพื่อขอท าบัตรประจ าตัวผู้ ส่งออก -น าเข้า ทาง
อินเตอร์เน็ต และน าเอกสารหลกัฐานพร้อมถ่ายรูปส าหรับบัตร
ผู้ รับมอบมายื่นที่กรมการค้าตา่งประเทศ 
 

- การตรวจและรับรองคุณสมบัติแหล่งก าเนิดกรณีเป็นสินค้า
อุตสาหกรรม (พิกัดฯ 25 – 97) ผู้ ส่งออกสามารถยื่นขอตรวจ
รับรองคณุสมบตัิการได้แหลง่ก าเนิดสินค้าได้ที่ส านกับริหารการ
น าเข้าและรับรองถ่ินก าเนิด และส านกังานการค้าตา่งประเทศใน
ภมูิภาค 10 เขต 
- ยื่นขอฟอร์มทางระบบ EDI เมื่อแบบฟอร์มได้ผา่นการตรวจสอบ 
ให้ติดต่อขอรับฟอร์มที่กรมการค้าต่างประเทศ ส านักบริการ
การค้าต่างประเทศ ชัน้ 3 สนามบินน า้ นนทบุรีศูนย์บริการร่วม
กระทรวงพาณิชย์ ถ.รัชดาภิเษก , ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , 
ท่าเรือกรุงเทพ และส านกังานการค้าต่างประเทศ เขต 1-10 โดย
น าเอกสารมาขอรับ ดงันี ้กรณีสนิค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป (พิกดัฯ 
01-24) ต้องแนบ “แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้า
ทางด้านถ่ินก าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร”/ กรณี
สินค้าอุตสาหกรรม ต้องแนบ “ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถ่ินก าเนิดของสนิค้า” / ต้นฉบบัใบก ากบัสนิค้า (Invoice) 
หรือส าเนาคู่ฉบับ/ เอกสารการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือ
ส าเนาคู่ฉบบัเอกสารดงักลา่ว คือ ใบก ากบัสินค้า (Commercial 
Invoice), ต้นฉบบัใบตราสง่สินค้า (Bill of Lading) หรือใบรับขน
สินค้าทางอากาศ (Air Way Bill) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการ
ขนสง่สนิค้า หรือส าเนาคูฉ่บบัเอกสาร 
  อนึง่ เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้จากความไมเ่สถียร
ของระบบในช่วงแรก การขอรับ e-Form D ควรด าเนินการพร้อม
กบัการใช้ Form D แบบกระดาษไปด้วย โดยจะใช้ Form D แบบ
กระดาษแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้น าเข้าเพื่อขอรับสิทธิพิเศษ
แทนได้ แต่การแสดงเอกสารเพื่อขอรับสิทธิพิเศษที่ประเทศ
ปลายทางศุลกากรจะพิจารณาจาก e-Form D เป็นล าดับแรก
ตามมติที่ประชุมคณะอนกุรรมการความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียนด้านกฎถ่ินก าเนิดสนิค้า (SC-AROO) ครัง้ที่ 25 

e-Form D ส ำหรับกำรส่งออก 
ไปอำเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย สิงคโปร์ และ
เวียดนำม เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ 

หากมข้ีอสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

02-5474827 หรือ 02-5474830 หรือ 02-5474838 หรือ 

 

 

สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 แหลง่ที่มา https://www.bangkokbanksme.com/article/20652 

 

https://www.bangkokbanksme.com/article/20652
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                                                                                                                                                        กระบวนการทางศลุกากรลว่งหน้าก่อนสนิค้ามาถึง             
                                                                                                                                                     (Pre-Arrival Processing) เป็นกระบวนการท่ีให้สทิธิ  
                                                                                                                                                    กบัผู้น าของเข้าในการน าสนิค้าเข้ามาจากตา่งประเทศ    
                                                                                                                                                     ทางทะเลหรือทางอากาศที่จะสามารถยื่นใบขนสนิค้า  
                                                                                                                                                     ขาเข้าและยื่นช าระคา่ภาษีอากร (ถ้ามี) ลว่งหน้าก่อน        
                                                                                                                                                     ที่เรือ/อากาศยานจะเข้ามาถึง ณ ทา่/สนามบินที่เป็น 
                                                                                                                                                     ดา่นศลุกากรได้ ซึง่จะสามารถช่วยให้ผู้น าของเข้า 
                                                                                                                                                     สามารถรับสนิค้าได้ทนัทีเมื่อเรือมาถึง (กรณียกเว้น 
                                                                                                                                                     การตรวจ) โดยได้รับความร่วมมือจากนายเรือ/  
                                                                                                                                                     ตวัแทนผู้ รับมอบอ านาจจากนายเรือ/ตวัแทนเรือ หรือ 
                                                                                                                                                     ผู้ควบคมุอากาศยาน/ตวัแทนผู้ รับมอบอ านาจจากผู้  
                                                                                                                                                     ควบคุมอากาศยาน/ตวัแทนอากาศยานในการจัดสง่
รายงานอากาศยานเข้า ข้อมลูบญัชีสินค้าส าหรับอากาศยาน รายงานเรือเข้า และข้อมูลบญัชีสินค้ าส าหรับเรือล่วงหน้ามายงัระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร เพื่อให้ผู้น าของเข้าสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ล่วงหน้าก่อนเรือ/อากาศยานมาถึง และผู้น าของเข้าสามารถติดตามตามสถานะของ การ
ด าเนินการผ่านระบบ E-Tracking ของกรมศลุกากรเพื่อวางแผนลว่งหน้าในการรับมอบของเมื่อเรือ/อากาศยานมาถึงได้ทนัที ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้น าของเข้ากรณีมีความจ าเป็นเร่งดว่น ทัง้นีก้ระบวนการทางศลุกากรลว่งหน้าก่อนสนิค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing)  
จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ส าหรับท่า/สนามบินที่เป็นด่านศลุกากรทัว่ประเทศ ส่วนส านกังานศลุกากรท่าเรือแหลมฉบงั จะมีผลบงัคบัใช้     
ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 
         กระบวนการทางศลุกากรลว่งหน้าก่อนสนิค้ามาถงึ (Pre-Arrival Processing) มีศกัยภาพในระดบัสงูที่จะเพิ่มความสะดวกในการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
ให้กับผู้น าเข้า รวมทัง้มีความยืดหยุ่นที่จะพฒันา ปรับเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึน้ไปอีกได้ ส าหรับผู้ที่สนใจผู้ กระบวนการดงักลา่ว
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.customs.go.th จากประกาศกรมศลุกากรที่ 5/2561 เร่ืองกระบวนการทางศลุกากรลว่งหน้าก่อนสินค้า
มาถึง (Pre-Arrival Processing) ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
       แหลง่ที่มา https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/posts/1640918055968844 
 

http://www.customs.go.th/
https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/posts/1640918055968844
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 สมาคมตัวแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศไทย  
เปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมอบรม  

Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ท่ี 1  

  ระหว่างวนัที่  26-30 มีนาคม 2561 

Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ท่ี 1 

ระหว่างวนัที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 

รับสมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป  

    ติดตอ่สอบถามได้ที่สมาคมตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศไทย 

                        โทร 02-286-0477 หรือ E-mail:tafa@tafathai.org   Line:@tafathai 

                              ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี Website: www.tafathai.org  

                                    รับสมัครจ านวนรอบละ 50 ที่ น่ังเท่านัน้ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tafathai.org/
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ขอเชญิเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจสิตกิส์สู่มาตราฐานสากล ISO 9001 

http://www.thailogistics.org/
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เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2561 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณุนิธิธร สขุมนสั อปุนายกสมาคมฯ  
คณุชิดชยั ฉ ่าพึง่,คณุณรงค์ ศภุนคร เลขาธิการสมาคมฯ และ คณุจารุวรรณ จนัทร์ดี ผู้ชว่ยผู้จดัการสมาคมฯ  

เข้าพบสวสัดีปีใหม ่คณุด ารงค์ชยั แสวงเจริญ กรรมการผู้จดัการฝ่ายการพาณิชย์สนิค้าและไปรษณีย์ภณัฑ์ (FZ)  
และ คณุมนนัย์ บญุยชยั Cargo and Mail Sales Department ณ อาคารศนูย์ปฏิบตัิงานการ (OPC) ชัน้ 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2561 นายชยัยงค์ เทียนวฒุชิยั นายกสมาคมฯ 

เข้าพบกบั นายณฏัฐ์ ลมุพิกานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและก ากบั

การแลกเปลีย่นเงิน, นางสาวสริิธิดา พนมวนั ณ อยธุยา ผู้ชว่ยผู้วา่การ 

สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน และ

นางสาว วชิรา อารมณ์ดี ผู้ช่วยผู้วา่การ สายตลาดการเงิน (ผง.) 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย เพื่อหารือ เร่ืองการช าระเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) โดยการน าของ สมาพนัธ์ผู้ให้บริการ 

โลจิสติกส์ไทย ณ ห้องประชมุ 135 อาคาร 1 ชัน้ 3 ธนาคารแหง่

ประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กทม. 

TAFA ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2561 นายชยัยงค์ เทียนวฒุชิยั นายกสมาคมฯ 
พร้อมด้วย นายนิธิธร สขุมนสั อปุนายกสมาคมฯ เข้าพบสวสัดีปีใหม ่

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อ านวยการทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
ณ อาคารส านกังานทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 5 
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TAFA ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2561 นายชยัยงค์ เทียนวฒุชิยั นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางสาวศิริพรรณ จนัทรสมบรูณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ 

เข้าพบสวสัดีปีใหม ่นายกิตติวฒัน์ ปัจฉิมนนัท์ รักษาการนกัวิชาการพาณิชย์เช่ียวชาญปฏิบตัิหน้าที่ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมธุรกิจสร้างสร้างสรรค์ 
นางชฎา บญุจร รักษาการนกัวชิาการพาณิชย์เช่ียวชาญ นางสาวทณัฑิมา รัตนสมบรูณ์ ส านกัสง่เสริมธุรกิจสร้างสร้างสรรค์ 

กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2561 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั 
นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณุนธิิธร สขุมนสั อปุนายกสมาคมฯ

คณุสมบตัิ ประสานศิลป์ชยั กรรมการบริหารสมาคมฯ  
 คณุสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการสมาคมฯ และ คณะอนกุรรม 
การสมาคมฯ เข้าร่วมการประชมุกลุม่ยอ่ย ครัง้ที่ 2 โครงการน าร่อง 
“การจดัท าแนวทางและขัน้ตอนการพฒันา Airport Logistics Park 
(ALP) ในทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ” ภายใต้โครงการศกึษาจดัท า
แมบ่ทการขนสง่ทางอากาศของประเทศไทย ณ ห้องเชียงตงุ เชียงรุ้ง 

โรงแรมโนโวเทล สวุรรณภมูิ แอร์พอร์ต จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เมื่อวนัศกุร์ที่ 19 มกราคม 2561 สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้า 
ทางอากาศไทย โดย คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ 
เข้าร่วมประชมุปรึกษาหารือ เร่ืองแนวทางในการพฒันา 

บคุลากรด้านโลจิสติกส์ได้อยา่งยัง่ยืน 
ณ ส านกังานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 

(สกรศ.) ชัน้ 5 ตกึการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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TAFA ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 15 มกราคม 2561 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายก
สมาคมฯ  พร้อมด้วย คณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคมฯ 
เข้าร่วมประชมุคณะอนกุรรมการมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุิวิชาชีพ 
สาขาโลจิสติกส์ ครัง้ที่ 3/2561 เพื่อหารือแนวทางการขบัเคลือ่นการ
พฒันาก าลงัคนด้านโลจิสติกส์และก าหนดแนวทางในการติดตาม 
ทบทวนเก่ียวกบัการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒุวิิชาชีพ         
กลุม่สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้เป็นท่ียอมรับในทกุภาคสว่น 
ณ ห้องประชมุ 1 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ โซนซี ชัน้ 32 

สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เมื่อวนัศกุร์ที่ 5 มกราคม 2561 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายกสมาคมฯ

พร้อมด้วย คณุนิธิธร สขุมนสั อปุนายกสมาคม คณุสมบตัิ ประสานศิลป์ชยั

และคณุกฤชภาส ์นาทีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชมุ

คณะกรรมการก ากบัการศกึษา โครงการศกึษาจดัท าแผนแมบ่ทการขนสง่

ทางอากาศของประเทศไทย ครัง้ที่ 5/2560 จดัโดย ส านกังานนโยบายและ

แผนการขนสง่และจราจร (สนข) ณ ห้องประชมุ 201 อาคาร สนข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวนัจนัทร์ที่ 8 มกราคม 2561 คณุชยัยงค์ เทียนวฒุิชยั นายก
สมาคมฯ  พร้อมด้วย คณุสวุิชา บญุเต็ม ประธานอนกุรรมการฯ       

และคณุกฤชภาส์ นาฑีสวุรรณ ผู้จดัการสมาคมฯ 
เข้าร่วมการประชมุ เร่ืองแนวทาง การแก้ไขปัญหา 
การส าแดงคา่ระวางบรรทกุต ่ากวา่ความเป็นจริง 

ณ.ห้องประชมุ 2 ชัน้ 2 อาคาร BC1 ส านกัศลุกากรตรวจสนิค้า 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 




