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อต้ อ นรั บ เข้ า สู่ About Air Cargo เล่ ม ที่ 4 ประจำ า เดื อ น
กั น ยายน 2559 ซึ่ ง จะเป็ น วารสารเล่ ม สุ ด ท้ า ยของปี นี้
คณะกรรมการสมาคมทาฟ† า มี ม ติ เ ห็ น ชอบที่ จ ะดำ า เนิ น การจั ด ทำ า
หนังสือรายงานประจำาปี (TAFA Year Book) ขึ้นในช่วงปลายปี
2559 ที่จะถึงนี้ เพื่อสรุปการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน นำาเสนอความรู้ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ และ
บทความที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคล
ทั่วไปได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางช่วยในการเข้าถึ งข้อมูลของ
สมาคม และสมาชิกทาฟ†าได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมÏ จะนำาหนังสือ
รายงานประจำาปีไปแจกให้หน่วยงานต่างๆ ที่สำาคัญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในโอกาสต่อไปครับ

ใ

นเดือนกันยายนนี้ สนามบินสุวรรณภูมิจะมีอายุครบรอบ 10 ปี
พอดี กระผมในนาม นายกสมาคมทาฟ†า ขอแสดงความยินดีมา
ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติรวมพลังกันอย่าง
แข็งขันที่จะรื้อฟ„œนโครงการ FREE ZONE ให้เป็นรูปธรรมโดยใช้งาน
TILOG – LOGISTIX 2016 ซึ่งถือเป็นเวทีสำาคัญสำาหรับการรวมพล
ของคนในวงการโลจิ ส ติ ก ส์ และวงการอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ที่ ใ ช้
บริ ก ารด้ า นนี้ จากทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย และอี ก หลายประเทศทั่ วโลก
ในปีนี้ทางสมาคมÏ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญ
ประธานสมาพันธ์ FAPAA, Mr.Alec Koh และสมาคมการขนส่งสินค้า
ทางอากาศจากประเทศอื่นในเอเชียมาร่วมในงานด้วย และนอกเหนือ
จากการเข้าร่วมออกบูธจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมÏ แก่
ผู้ที่เข้าชมงานแล้วนั้น ทางสมาคมÏ ยังได้จัดสัมมนา เรื่อง Airport
Logistics Park ขึ้น เพื่อให้เข้าใจหลักการและเหตุผลของการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics
Park) สำาหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย สมาคมÏ พร้อมที่
จะผลักดันให้เกิดโครงการนำาร่อง Free Zone Utilization ที่แท้จริง
เพื่อใช้ Facility ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อันจะนำาไปสู่
การก่อตั้ง Airport Logistics Park ต่อไปโดยมีแนวร่วมจากกลุ่ม
สมาพันธ์ผู้ให้บริการ Logistics ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ ป ระกอบการไทยในการแข่ ง ขั น ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ดังนั้นผมขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
ด้วยนะครับ

สุ

ดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำาหรับ

ความร่ว มมือ จากเพื่อ นสมาชิกที่มีต่อ
สมาคมÏ และคณะกรรมการด้วยครับ ขอ
ให้สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้า
ของอุ ต สาหกรรมเรา และเผยแพร่ ใ ห้ กั บ
พนักงานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ
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W

elcome to About Air Cargo Issue no. 4 of September 2016.
This is the last issue of the year. The TAFA Board of
Committee had made a unanimous decision to publish TAFA
Year Book by the end of the year to provide the summary
of the association’s work and activities in the previous year
till the present day, and to deliver industrial knowledge and
articles which are useful and beneﬁcial to the members,
related organizations and the public. In addition, the year book
is a good tool to access the association’s and the members’
information. The association will distribute the year book to
the governmental and private agencies in the future occasions.
t is 10th anniversary of Suvarnnabhumi Airport Opening in
September 2016. On behalf of TAFA, the undersigned would
like to give the AOT Board of Committee congratulations
on their success. The TAFA Board of Committee has strongly
made a unanimous decision to resurrect the project of Free
Zone Utilization at Suvarnnabhumi Airport by making it at
TILOG-LOGISTIX 2016 Fair, that is determined a signiﬁcant
stage for the logistics and other industry people from
Asian Region and worldwide countries, who use logistics
services, to gather together. In this occasion, authorized by
DITP, the association has invited the Chairman of Federal
of Asia Paciﬁc Aircargo Association (FAPAA); Mr. Alec Koh,
and other airfreight forwarders associations in Asia Paciﬁc
Region to the fair. The association is not only participating
in the fair and opening a booth in order to advertise the
association’s affairs to the participants, but also establishing
the seminar under the topic; Airport Logistics Park, to make
known to the public of the principle and reasons of the
Study of Possibility to establish Industrial Logistics Park for
air transportation in Thailand. The association is ready to
push the authority to launch the pilot project of Free Zone
Utilization by using the existing facilities for best beneﬁt to
airfreight transportation industry and to generate the huge
revenue to the country. From this stage it will move forward
to establish Airport Logistics Park in cooperation with
Thai Logistics Service Provider Federation to rise the Thai
logistics service providers’ competency in worldwide service
competition. The undersigned would like to invite the fellow
members to attend the mentioned seminar.
ast but not least, the undersigned wishes to thank
the fellow members and the association’s committee
for mutual cooperation, and hopes all the members to
enjoy reading the progress of the airfreight industry and to
disseminate it to your own personnel.
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¶ÍดรËัส สุวรรณภูมิ Airport Logistics Park
นíาเสนÍโดย ÍมÄทธิì ป˜œนศิริ
ที่ปรÖกษากิตติมศักดิì
สมา¤มตัวáทนขนส่งสิน¤ŒาทางÍากาศไทย

ศูนย์กลางการขนส่งสิน¤Œา
ทางÍากาศ ภูมิภา¤ CLMVT áละ East Asia
ประชาชนทั่ วไปจะไม่ ค่ อ ยคุ้ น เคยกั บ เศรษฐกิ จ ภาคการขนส่ ง
และการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานสินค้าทีใ่ ช้การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นหลัก
ซึ่งปัจจุบันมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมขีดความสามารถ
ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม เกษตร
และบริการ ที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง สินค้าส่วนประกอบ
อีเลคโทรนิค สินค้าคอมพิวเตอร์ สินค้า fashion สินค้าเคมีภณ
ั ±์ สินค้ายา
และเวชภัณ±์ สินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าเกษตรของสดเน่าเสียง่าย
ผักสดผลไม้ สินค้ากล้วยไม้ตัดดอก สินค้าผลิตภัณ±์ อาหารแปรรูป
สินค้า ecommerce online order สินค้าบริการ Logistics เป็น
ศู น ย์ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า ดำ า เนิ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า รวมหี บ ห่ อ และบรรจุ ภั ณ ±์
พร้อมขนส่ง กระจายสินค้าทางอากาศ ทางรถ ส่งมอบสินค้าถึงศูนย์
จัดจำาหน่ายปลายทาง หรือถึงมือผู้บริโภค
ความจำาเป็นที่ประเทศจะต้องถอดรหัสให้ สุวรรณภูมิ Airport
Logistics Park ศูนย์กลางการขนส่งสินค้างทางอากาศ CLMVT และ
East Asia จะส่งผลดีอเนกอนันต์ ที่จะพัฒนาคนไทย และประเทศไทย
ให้เป็น Trading Nation
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Internet
ส่งผลกระทบทำาให้กลยุทธ์ทางการตลาด ระบบการค้า และวิธีการ
ขายเปลี่ยนแปลงไป Internet ทำาให้ข้อมูลสินค้าถึงสายตาผู้บริโภค
และทำาให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าและราคาอย่างมีทางเลือกมากขึ้น
ในการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อหาสินค้าทั้งคุณภาพ และราคาที่ตนพอใจ
และยังสามารถเลือกสั่งการ การใช้บริการขนส่งสินค้าที่ตนเองซื้อด้วย
Mode การขนส่งที่ตนพอใจ ส่งมอบสินค้าถึงมือด้วยความรวดเร็ว และ
ด้วยราคาค่าขนส่งที่เหมาะสม
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ด้านการผลิต ผู้ผลิตสินค้าก็มีความสามารถบริหาร Supply Chain
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการให้บริการของ Third Party
Logistics ส่ ง ผลให้ ส ามารถควบคุ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขัน การนำาเสนอข้อมูลสินค้า ราคา
และคุณภาพ ถึงผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ในระดับ 24x7
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และทั่วโลก จนโลกการค้าการแข่งขันปัจจุบัน
อธิบายกันในมิติของ Small World
การรวมกลุ่มการค้าในกรอบความตกลง WTO, FTA, ASEAN
(AEC), ASEAN+3 ASEAN+6 ส่งผลให้เกิดชุมชนการค้าที่มีความ
ร่วมมือกันเป็นชุมชนเศรษฐกิจ Asean Economic Community 10
ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
อินโดนีเซีย ฟลิปนส์ และบรูไน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ทำ าให้ อ าเซี ยนมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
อาเซียนได้จัดทำาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึง่ เป็นแผนงานบูรณาการ
การดำาเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ 4 ด้าน คือ
1) การตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and
production base) โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน โดยให้ความสำาคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครอง
ผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พลังงาน)
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3) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งเสมอภาค ให้ มี ก ารพั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ผ่านโครงการต่างๆ
4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียน
มีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน
ความร่ ว มมื อในยุ ท ธศาสตร์ Asean ก่ อให้ เ กิ ด ความตกลง
ทางการค้า การลดอัตราภาษีอากรนำาเข้าเป็นอัตรา 0% นับเป็นพัน
รายการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิก สามารถขยายฐานการ
ผลิต การค้า การบริการ เชื่อมโยงวัฒนธรรม สังคม ให้เป็นชุมชน
เดียวกันอย่างจริงใจต่อกัน วิสัยทัศน์เดียวกัน บุคลิกภาพ สัญลักษณ์
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความเข้มแข็งของชุมชนอาเซียน และ
เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้า การบริการ ของ ASEAN ไปเป็น
ASEAN + 3 และ ASEAN + 6 ซึ่งจะส่งผลให้ขนาดตลาดผู้บริโภค
ขยายตัว จากประเทศไทย 64 ล้านคน เป็น 614 เป็น + 2,000 และ
3,500 ล้ า นคน เที ย บเท่ า กั บ ครึ่ ง หนึ่ ง ของประชากรโลกตามลำ า ดั บ
นั่นหมายความว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์ผลิต และจัดจำาหน่าย
และสามารถคาดหวังการผลิตในระดับต้นทุนมีประสิทธิภาพ economy
to scale เนื่ อ งจากปริ ม าณผู้ บ ริ โ ภคในชุ ม ชน เศรษฐกิ จ เดี ย วกั น
มีขนาดใหญ่รองรับ
ท่าอากาศยานไทย สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ อุดรธานี
อู่ตระเภา จึงมีทั้งโอกาส และมีความสำาคัญ ที่จะเป็นสนามบินเชื่อมโยง
โครงข่ า ยการผลิ ต และการจั ด การ Logistics Supply Chain
ทั้งในประเทศ และระหว่าง Asean และ CLMV ให้เข้ามาใช้สนามบิน
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และเชียงใหม่ อุดรธานี เป็นศูนย์กลางให้บริการ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ การจัดเก็บ การเพิ่มมูลค่า การจัดการ
Logistics Supply Chain และการกระจายสินค้า และเป็นการเร่ง
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น การผลิ ต การค้ า และการบริ โ ภคในระบบ
การค้า ecommerce online order
การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เชิงรุกซึ่งปัจจุบันเป็น Customs Free Zone ให้มีบริการ Logistics
Supply Chain จัดเก็บ เพิ่มมูลค่า และขนส่งผ่านแดน และเชื่อมโยง
การขนส่ ง การกระจายสิ น ค้ า ทั้ งในประเทศ และระหว่ า งประเทศ
จะส่ ง ผลให้ สุ ว รรณภู มิ ส ามารถขยายขนาดตลาดที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจาก
Customs Free Zone ขยายบริการเป็น Airport Logistics Park

Thai Airfreight Forwarders Association

About AirCargo

7

ศูนย์กลางการขนส่งสิน¤ŒาทางÍากาศ ภูมิภา¤ CLMVT áละ East Asia
¼ลการรวมกลุ่มประชา¤มÍาเ«ียนทíาใËŒโÍกาสการทíาการ¤Œาต่Íจíานวน¼ูŒºริโภ¤เปลี่ยนáปลง (หน่วย : ล้านคน)
ในปี คศ. 2014 ทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ สนามบินสุวรรณภูมิ IATA จัดให้อยู่ในลำาดับที่ 19 ของผลการดำาเนินงานขนส่งสินค้า
ทางอากาศ เมื่อเปรียบ เทียบกับประเทศ
ใน East Asia Paciﬁc ประเทศÎ่องกงมี
ผลประกอบการเป็นอันดับหนึ่ง 4 ล้านตัน
เชียงไÎ้ 2.9 ล้านตัน Korea 2.45 ล้านตัน
Japan 2.0 ล้านตัน Singapore 1.89
ล้ า นตั น Taipei 1.57 ล้ า นตั น และ
ประเทศไทย 1.3 ล้านตัน ตามตาราง
และเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคการขนส่งทางอากาศของโลก ในปี 2014 ที่โลกมีการบริโภค การขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ 50 ล้านตัน
ประเทศไทยมีสัดส่วนเพียง 2.6% หรือน้ำาหนักสินค้ารวม 1.3 ล้านตัน
ÃÒÂ§Ò¹â´Â Í§¤¡ÒÃ¡ÒÃºÔ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È IATA

ในปี 2014 สินค้าที่ขนส่งทางอากาศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ
รวม 1.31ล้านตัน เป็นการขนส่งสินค้าส่งออกของไทย 502 แสนตัน
เป็นสินค้าขนผ่าน 482 แสนตัน และเป็นสินค้านำาเข้า 331 แสนตัน
และในปี 2015 ผลประกอบการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รวม 1.24
ล้านตัน (-4.6%) เป็นสินค้าส่งออก 4.81 แสนตัน (-4.3%) ขนผ่าน
4.33 แสนตัน (-10.16%) และเป็นสินค้านำาเข้า 3.53 แสนตัน (+6.64%)
หากคิดเป็นมูลค่าของค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ และการบริการ
จัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่ง
ส่งมอบสินค้า และวัตถุดบิ เพือ่ การผลิต ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน จะมีมลู ค่ารวม
ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี และด้วยปริมาณการผลิตดังกล่าว
จะทำาหน้าทีจ่ รรโลงการจ้างงาน ด้านการขนส่งทางอากาศ และการจัดการ
Logistics ทางอากาศไม่น้อยกว่า 40,000 คน
สนามบินสุวรรณภูมิ มีสายการบินสากลระหว่างประเทศจากทุก
ภูมิภาคของโลกจำานวน 125 สายการบิน ที่มีความตกลงมีความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนสิทธิการบิน และสิทธิในการทำาการค้า การขายบริการขนส่ง
ทั้งผู้โดยสารและสินค้าต่อกัน ทำาให้ประเทศไทย มีความจุ และความถี่
การบินสูงที่สุดในอาเซียน คือ
ประเทศไทยมี Quoted from annual report 2014 “.As a
result, the 2014 air traﬃc throughputs, which were handled by
6 airports under supervision of the Airports of Thailand Public
Company Limited (AOT), yielded 90.53 million passengers,
624,169 aircraft movements and 1.34 million tons of cargoes.
Passenger traﬃc, aircraft movement and air cargo volume
were reported an overall year-over-year gain of 2.53, 7.17
and 0.98 percent respectively
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ประเทศสิง¤โปร์มี Quoted from annual report 2014 :
Changi Airport serves more than 100 airlines ﬂying to some
320 cities in about 80 countries and territories worldwide.
Each week, about 6,700 ﬂights land or depart from Changi,
with more than 54.1 million passengers and 1.8 million tons
cargo passing through the airport a year 2014. We believe
that the facts and ﬁgures speak for themselves.
ประเทศมาเลเ«ียมี Quoted annual report 2013 : In tandem
with the growth in passenger movements, Malaysia Airports
recorded a growth of 14.2% in overall aircraft movements, to
a total of 737,759 (International aircraft movements 271,851)
compared to 646,183 aircraft movements in FY2012. The
domestic aircraft movements grew at a higher 15.1% compared
to the 12.6% recorded by the international sector. The
growth in the domestic sector was attributed mainly by the
increase in ﬂight frequencies by MAS and the low-cost carriers
including Air Asia and the new operations of Malindo Air with
total 65 international airline land in to KAL Airport.
2013 For Air cargo movements recorded 5.7% growth to
937,331 metric tonnes from 886,955 metric tonnes registered
in FY2012.
จากสถิติเปรียบเทียบทั้ง 3 สนามบิน ทำาให้เห็นความสามารถของ
สนามบินสุวรรณภูมิเป็นอันดับ 1 ที่มีความสามารถรองรับความต้องการ
ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ทั้งขึ้น
ลงและผ่านแดนถ่ายลำา ซึ่งปริมาณสินค้า demands ดังกล่าว มีโอกาส
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พัฒนาแข่งขันการบริการยกระดับให้สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าทางอากาศ และเป็น Airport Logistics Park ของ
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้างทางอากาศ ภูมิภาค CLMVT และ East Asia
ในพื้ น ที่ เ ขตปลอดอากรสุ ว รรณภู มิ Customs Free Zone
ปัจจุบนั มีสถานีคลังขนส่งสินค้าทางอากาศ Air Cargo Terminal 2 สถานี
ที่ได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
การบินไทย TG Cargo Terminal และ บางกอกเฟรสเซอร์วิส ซึ่งทั้ง
2 Terminal มีขีดความสามารถรวมกัน เท่ากับ 1.7 ล้านตัน ในขณะที่
ในปี 2014 ประเทศไทยมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางอากาศผ่านสนามบิน
สุวรรณภูมิ 1.31 ล้านตัน และยังมีที่ดินสำารองในเขตปลอดอากรที่จะ
สร้างเพิ่มเติมรองรับความต้องการที่ขยายตัวได้ถึง 3 ล้านตัน
ใน East Asia มี 3 ประเทศ สิงค์โปร์ ไทย และมาเลเซีย ที่มี
โครงสร้างพื้นฐาน และมีนโยบายแห่งรัฐที่ต่างมุ่งมั่นประกาศให้ตนเอง
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศใน Southeast Asia และ
เป็นศูนย์กลางการถ่ายลำาสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ air to air
ทางเรือต่อเครื่องบิน sea to air และทางถนนต่อเครื่องบิน Interstate
road to air เชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศส่งมอบสินค้าไปยังสนามบิน
เมืองสำาคัญทุกภูมิภาคทั่วโลก Global Airport Gateway ในทางกลับกัน
สนามบินที่มีขีดความสามารถรองรับให้สายการบินนานาชาติบินเข้ามาให้
บริการขนถ่ายผู้โดยสาร และสินค้าจากเมืองสำาคัญ ก็จะถูกยกระดับเป็น
Asia Gateway Airport และ Air Cargo Hub Asia
หากเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Cargo Customs
Free Zone มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็ว
มี ค ลั ง สิ น ค้ า ทั น สมั ย ที่ เ พี ย งพอ และมี ร ะบบควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การ
การจัดเก็บ การให้บริการจัดกระจายสินค้าในระบบโลจิสติกส์ ก็จะสามารถ
ขยายตัวรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการการจัดการ
สินค้า วัตถุดิบในระบบห่วงโซ่อุปทาน Logistics Supply Chain
เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Cargo Customs
Free Zone อยู่ภายใต้การบริหารโดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ในฐานะเจ้าของสถานที่ ได้ให้ความสำาคัญ ส่งเสริมให้ประเทศไทย สนาม
บินสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ยกระดับให้
สุวรรณภูมิเป็น Airport Logistics Park ศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ CLMVT และ East Asia จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การลงทุนมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ 5 จังหวัด
6 พื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสินค้าผลิตเพื่อการส่งออก
ผู้ ป ระกอบการตั ว แทนขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศ สายการบิ น
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ขนาดเล็กและขนาดกลาง SME จะได้มีโอกาสในการ
พั ฒ นา ความสามารถด้ า นการเป็ น ศู น ย์ จำ า หน่ า ย ขาย และกระจาย
สินค้าทางอากาศทั้งในประเทศและออกต่างประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ประเทศ และจรรโลงขยายการจ้างงาน ส่งเสริมให้สุวรรณภูมิ Airport
Logistics Park เป็นศูนย์กลางการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ในภูมิภาค CLMVT และ East Asia
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กลยุทธ์เชิงรุก
• แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ให้ใช้บทบัญญัติ แห่งประมวลรัษ ฎากร พ.ศ.
2481 ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีการโอนสิทธิ์ของสินค้า
และการบริการจัดส่งสินค้าในเขตปลอดอากร ตลอดจนให้ผู้จัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ สามารถยื่นบัญชีสินค้าสำาหรับอากาศยานในส่วนของ
ตนเองได้ เพื่อลดขั้นตอนประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
• แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ให้ใช้บทบัญญัติ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481
ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับการบริการและการจัดส่ง สินค้า
ออกภายในเขตปลอดอากร เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมส่วนใหญ่ของระบบโล
จิสติกส์ ซึ่งให้ได้รับการตีความให้อยู่ในภาคบริการ
• แก้ไข พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ 2482
มาตรา 19 ทวิ ในเรื่องของที่นำาเข้ามาผลิต หรือผสม หรือประกอบหรือ
บรรจุ แล้ ว ส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ หรื อ ส่ งไปเป็ น ของใช้ สิ้ น เปลื อ งในเรื อ
เดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการซ่อม หรือเพิ่มมูลค่าอะไหล่นั้นด้วย)
• ให้กรมศุลกากรออกประกาศลดขั้นตอนนำาสินค้าเข้า-ออกทางอากาศ
เพิ่ ม ความคล่ อ งตั วในกรณี ก ารนำ า สิ น ค้ า ไทยเข้ า มาในเขตฟรี โ ซน เพื่ อ
ส่ ง ออกแต่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ออกได้ ผู้ จ ะนำ า สิ น ค้ า นั้ น ออกจาก Free Zone
ต้ อ งยื่ น เอกสารให้ ศุ ล กากรเข้ า มาตรวจสิ น ค้ า ตามมาตรา 97 แห่ ง
พรบ. พ.ศ. 2469 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2543 หมวด 10 ทวิ)
ประกอบกับประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2549 ด้วยข้อ กฎหมายดั งกล่าว
ทำาให้กระบวนการนำาเข้าส่งออก โดยผ่านเขตปลอดอากรมีขั้นตอนซับซ้อน
• การนำ า สิ น ค้ า เข้ า มาประกอบกิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง ออกไปประเทศที่ 3
ขอให้ กบส (คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การขนส่งสินค้า
และการบริการของประเทศ)
• ทอท. กรมศุลกากร และกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะกิจ เพื่อ บูรณาการการให้บ ริก ารภาครัฐ ในลัก ษณะ One Stop
Service โดยต้องสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• ทอท. ให้สัมปทานการบริหารจัดการคลังสินค้ากับนิติบุคคล รวมทั้ง
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยในลักษณะเบ็ดเสร็จ โดยให้เอกชนผู้รับ
สัมปทานมีอิสระในการกำาหนดบริการ และโครงสร้างราคา ให้มีความยืดหยุ่น
สนองตอบความต้องการ ที่แตกต่างกันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่จะมาเช่า
พื้นที่เพื่อเป็นทีมพัฒนา Airport Logistic Park สำาหรับหนึ่งพันโครงการ
แรกที่เป็น Pilot Project
• ทอท. กรมศุลกากร และสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง Regulated Agent โดยสามารถกำ า หนดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โลจิสติกส์ ที่จะมาเช่าพื้นที่ในเขต Free Zone หรือ Airport Logistics Park
pilot project จะต้องให้ได้รับการรับรองเป็น Regulated Agent เท่านั้น
เพื่อผลควบคุมอนุญาตให้ Regulated Agent สามารถรับสินค้าและตู้ ULD
ในเขตปลอดอากร Free Zone ได้ และอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ ทอท.
กรมศุลกากร และสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
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• ทอท. ขอแก้มติ คณะรัฐมนตรี ให้สามารถจัดหาผู้พัฒนา และบริหาร
Cargo Terminal รายที่ 3 โดยวิธีการให้สัมปทาน และเอกชนผู้รับสัมปทาน
มีอิสระในการกำาหนด บริการและโครงสร้างราคาให้มีความยืดหยุ่น
• ทอท. อนุญาตให้นิติบุคคลรวมกลุ่มตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
ซึ่งมีความชำานาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโลจิสติกส์ และใน
เขตปลอดอากร Free Zone จัดหาติดตั้งระบบในโครงการ Pilot Project
• ทอท. จัดเตรียมอาคารคลังสินค้า VAA ปัจจุบัน ให้พร้อมมอบให้
นิติบุคคลรวมกลุ่ม สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 2 อาคาร
โดยส่งมอบ อาคารที่ 1 และอาคารที่ 2 เว้นระยะกัน เพื่อให้มีช่วงเวลา
ปรับปรุงคลังต้นแบบ และทำาแผนผลิตสินค้าบริการ Business and Product
Model และแผนการตลาด บูรณาการเครือข่าย logistics สมาชิก รวมกลุ่ม
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย เพื่อให้เกิดผลการขายการให้บริการ
โดยเร็วที่สุด และประกาศประเทศไทยสุวรรณภูมิ Airport Logistics Park
เป็นศูนย์กลางการให้บริการขนส่งสินค้างทางอากาศ CLMVT และ East
Asia
• ทอท. ใช้หลักความตกลงส่วนแบ่งรายได้ในโครงการ Pilot Project
สุ ว รรณภู มิ Airport Logistics Park ทั้ ง 2 อาคาร และโดย ทอท.
มีคณะกรรมการบริหารร่วมกับนิติบุคคลรวมกลุ่มสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า
ทางอากาศไทย
• ประกาศให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม
เกษตร และบริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง สินค้าส่วนประกอบ
อีเลคโทรนิค สินค้าคอมพิวเตอร์ สินค้า fashion สินค้าเคมีภัณ±์ สินค้ายา
และเวชภัณ±์ สินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าเกษตรของสด เน่าเสียง่าย
ผักสดผลไม้ สินค้าผลิตภัณ±์ อาหารแปรรูป สินค้า ecommerce online
order สินค้าให้บริการ เป็นศูนย์จัดเก็บ เพิ่มมูลค่ารวมหีบห่อและบรรจุภัณ±์
พร้ อ มขนส่ ง กระจายสิ น ค้ า ทางอากาศ ทางรถ ส่ ง มอบสิ น ค้ า ถึ ง ศู น ย์
จัดจำาหน่ายปลายทางหรือถึงมือผู้บริโภค
• จัดให้มีศูนย์จัดเก็บสินค้าไวต่ออุณหภูมิและเวลา (Time and Temp
Control Center)
• จั ดให้ มี ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง ยาและเวชภั ณ ±์ (Pharmaceutical
Center)
• จัดให้มีบริการ จัดการบริการมูลค่าเพิ่ม (Pick and Pack)
• จัดให้มีการจัดการค้า ซื้อขาย วัตถุดิบ สินค้า และบริการ Trading
• จัดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อการกระจายสินค้า
(Vendor Management Inventory-VMI)
สมาคมตั ว แทนขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศไทย และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำา Business Model สุวรรณภูมิ Airport Logistics
Park ได้ทันที และจะเป็นโอกาสเดียวที่ประเทศไทยจะรักษาโอกาส ให้เขตปลอด
อากรสุวรรณภูมิ Customs Free Zone เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
ทางอากาศสุวรรณภูมิ Airport Logistics Park ศูนย์กลางการขนส่ง
สินค้าทางอากาศภูมิภาค CLMVT และ East Asia
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ËÁÒÂàËµØ : ASEAN+3 áÅÐ ASEAN+6
ASEAN+3 »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊÁÒªÔ¡ 13 »ÃÐà·È ¤×Í 10 »ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹
ºÃÙä¹ ¾Á‹Ò ¡ÑÁ¾ÙªÒ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ¿Å»Ô »¹Ê ÁÒàÅà«ÕÂ ÅÒÇ ÊÔ§¤â»Ã ä·Â áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ
ÃÇÁ¡Ñº¨Õ¹ ÞÕè»Ø†¹ áÅÐà¡ÒËÅÕãµŒ «Öè§ÁÕ»ÃÐªÒ¡ÃÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹¡Ç‹Ò 2,000 ÅŒÒ¹¤¹
ËÃ×ÍË¹Öè§ã¹ÊÒÁ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃâÅ¡
ASEAN+6 »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÊÁÒªÔ¡ 16 »ÃÐà·È ·Õè»ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ¡ÅØ‹Á
»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ 10 »ÃÐà·È ä´Œá¡‹ ºÃÙä¹ ¾Á‹Ò ¡ÑÁ ¾ÙªÒ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
¿ ÅÔ » » ¹ Ê ÁÒàÅà«Õ Â ÅÒÇ ÊÔ § ¤â»Ã ä·Â áÅÐàÇÕ Â ´¹ÒÁ ÃÇÁ¡Ñ º »ÃÐà·È·Õè Í ÂÙ‹
¹Í¡ÍÒà«ÕÂ¹ÍÕ¡ 6 »ÃÐà·È ¤×Í ¨Õ¹ ÞÕè»Ø†¹ à¡ÒËÅÕãµŒ ÍÍÊàµÃàÅÕÂ ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´
áÅÐÍÔ¹à´ÕÂ «Ö§è ËÒ¡¹Ñº¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ãã¹¡ÅØÁ‹ ¹Õáé ÅŒÇ ¨Ð¾ºÇ‹Ò ASEAN +6 ÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã
ÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò 3 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹¤¹ ËÃ×Í¤Ô´à»š¹ 50% ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃâÅ¡àÅÂ·Õà´ÕÂÇ
¨Ñ´µÑé§à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ (à¢µ»ÅÍ´ÍÒ¡Ã) à¾×èÍ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ àª×èÍÁµ‹ÍºÃÔ¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§ÍÒ¡ÒÈä»ÂÑ§
ã¹à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉªÒÂá´¹ áÅÐ»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ CLMV áÅÐà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÃÃÁâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê à¾×èÍÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁãËŒá¡‹¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§ÍÒ¡ÒÈ
ãËŒà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

Thai Airfreight Forwarders Association

ที่ตั้งโ¤รงการนíาร่Íง Airport Logistics Park

เล่าสู่
กันฟัง

Airport Logistics Park

แ

นวคิดการพัฒนา Airport Logistics Park เป็นการพัฒนา
พื้ น ที่ จั ด สรรพิ เ ศษ เพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการค้า และการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
ท่าอากาศยาน โดยอาจตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ า่ อากาศยานหรือในพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง
มีวัตถุประสงค์หลักคือการจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้บริการที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและกระบวนการโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ เช่น การเป็นจุดบริการขนส่งสินค้า (Freight Service)
การบริการการผลิต (Production Service) และสร้างมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งการบริการทางการค้า (Trade Service) และตลอดจนการ
จัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ (Integrated Service) ซึ่งส่งผลให้
การขนส่ ง ตลอดจนกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ ท างอากาศ สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น

โ¤รงการนíาร่Íง Airport Logistics Park

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นโครงการแปลงสภาพ Free Zone ของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปัจจุบันให้เป็น Airport Logistics Park ที่
มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนธุรกิจขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์
ทางอากาศอย่ า งเต็ ม ที่ และก่ อให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ เ ศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ โดยรวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
และกฎระเบียบภายในพื้นที่ Free Zone ให้เอกชนเข้ามารับสัมปทาน
บริหารพื้นที่ ซึ่งครอบคลุม Cargo Terminal ของบริษัท การบินไทย
จำากัด (มหาชน) (TG) และบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำากัด
(BFS) อาคารคลังสินค้า 4 หลัง อาคาร Service Center และ
ËนŒาที่ขÍง Cargo Terminal

Thai Airfreight Forwarders Association

อาคารที่ทำาการศุลกากร ตลอดจนพื้นที่ที่เหลืออยู่ โดยลงทุนก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้าหลังที่ 5 และสิง่ อำานวยความสะดวกทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
รองรับอุปสงค์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้ว อาคารคลังสินค้า
หลังที่ 5 นี้ ต้องการพื้นที่อาคารอย่างน้อย 41,209 ตารางเมตร
จึงรวมเป็นพืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าทัง้ หมด 68,089 ตารางเมตรโดยได้
กำาหนดให้ดำาเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564
และเปดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2565 เพือ่ รองรับปริมาณความต้องการ
ใช้บริการ Airport Logistics Park ซึ่งมีเป‡าหมายอยู่ที่ประมาณ
2 ถึง 5 แสนตันต่อปี

Ëน่วยงานáละËนŒาที่รัº¼ิดชÍºที่เกี่ยวขŒÍงกัº
โ¤รงการ Airport Logistics Park

โ¤รงการ Airport Logistics Park

ควรมีการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบโดยภาคเอกชน
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และมี เ งิ น ลงทุ น โดยมี ห น่ ว ยงานบริ ห าร
ท่าอากาศยาน (ทอท.) เป็นเจ้าของโครงการ และกำากับดูแลการ
บริหารงาน Airport Logistics Park ของเอกชนผ่านทางกลไกของ
สัญญา ทั้งนี้ Airport Logistics Park ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ควรต้ อ งแยกการบริ ห ารของ Cargo Terminal กั บ Airport
Logistics Park ออกจากกั น เนื่ อ งจาก Cargo Terminal
มีผู้ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว
ËนŒาที่ขÍง Airport Logistics Park
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การจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สุวรรณภูมิ มาตรการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zone : SEZ) คื อ การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ พิ เ ศษ
ทางกฎหมาย สามารถปรั บ ปรุ ง และบู ร ณาการ
สิทธิประโยชน์ ข้อกฎหมาย และการบริหารจัดการได้ในเวลาอันสั้น และสามารถงดเว้นกฎระเบียบบางประการที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการนำาเข้าส่งออก และกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added Activities) ทำาให้เกิดความคล่องตัวในระบบบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศมากขึ้น

สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี

1. ยกเว้ น อากร
เครื่ อ งจั ก รขนาดเบา เพื่ อ กิ จ กรรมสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
2. ยกเว้ น อากรนำ า เข้ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ นำ า มาผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก
3. ยกเว้ น อากรขาออก 4. ยกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (VAT)
สำ า หรั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ นำ า เข้ า มา เพื่ อ ส่ ง ออก 5. ยกเว้ น ภาษี
มู ล ค่ า เพิ่ ม (VAT) สำ า หรั บ สิ น ค้ า นำ า เข้ า -ส่ ง ออก สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมสำาหรับ Airport Logistics Park
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
สำาหรับการบริการและการจัดส่งสินค้าออกภายใน Airport
Logistics Park
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สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี 1. งดเว้นกฎระเบียบ

บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการนำาเข้าและส่งออก
2. ลดขั้นตอนนำาสินค้าเข้า-ออกทางอากาศ เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการดำาเนินการของผู้ประกอบการ 3. ยกเว้น
ใบอนุญาตสินค้าในการส่งออกต่างประเทศภายในปลอดอากร
4. ไม่ กำ า หนดระยะเวลาการเก็ บ สิ น ค้ า 5. อนุ ญ าตให้
คนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระทำาการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 6. อนุญาตให้นำาช่างฝีมือและ
ผู้ชำานาญการเข้ามาทำางานในกิจการ

Thai Airfreight Forwarders Association

¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃºÃÔâÀ¤·ÕÁè âÕ ¤Ã§ÊÃŒÒ§ã¹·Ò§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ

ÂÑ§¤§à»š¹Í§¤»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´ËÒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ ËÃ×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§ Airport Logistics
Park ¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¾×èÍ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ ÃÇÁ·Ñé§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒà¾×èÍ¹íÒÁÒ¼ÅÔµ áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµà¾×èÍÊ‹§ÍÍ¡ ´Ñ§¹Ñé¹ ËÒ¡â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¼ÅÔµ
áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§´ŒÒ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§µÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒã¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
จะทíาใËŒโ¤รงการนี้เกิดขÖ้นไดŒÍย่างไร
¡çÂÔè§¡ÃÐµØŒ¹ãËŒà¡Ô´ÍØ»Ê§¤¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹
ËÒ¡à¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÀÒÂã¹»ÃÐà·È áÅÐÁÕ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§â«‹
1. เดิ น หน้ า ประสานงานกั บ ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ÍØ » ·Ò¹¡Ñ º µ‹ Ò §»ÃÐà·È ÃÇÁ·Ñé § ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô ¨ »ÃÐà·Èä·Â·Õè à µÔ ºâµ¢Öé ¹
ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของโครงการ ALP ที่สุวรรณภูมิ และพยายามใช้
»ÃÐªÒª¹ÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÊÔ¹¤ŒÒÁÒ¡¢Öé¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ÍØ»Ê§¤¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒ
โครงการศึกษาต่างๆ กำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการ
ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¡çà¾ÔèÁ¢Öé¹ »˜¨¨ÑÂàËÅ‹Ò¹Õé¤ÇÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò
2. ปลดขั้ น ตอนอุ ป สรรค และสร้ า งความคล่ อ งตั ว ของการ
à¾×èÍãËŒÍØ»Ê§¤¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂàµÔºâµ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
ประกอบธุ ร กรรม ใน FREE ZONE โดยหาทางอธิ บ ายให้ ภ าครั ฐ
â´ÂÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ Airport Logistics Park ´ŒÇÂ
แก้ไข การนำาเก็บสินค้า ใน FREE ZONE โดยกรมสรรพากร ยกเลิก
·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¡ÒÃºÔ¹¾ÅàÃ×Í¹
การเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ VAT จนกว่าจะนำาสินค้ามาขายภายในประเทศเท่านัน้
รวมถึงวิเคราห์ก¯หมายใบอนุญาติ ต่างๆ 97 ฉบับให้ใช้สำาหรับรายการ
บทบาท Airport Logistics Park ท่าอากาศยานภูมิภาค และแนวทางการพัฒนา
ที่นำาเข้าในราชอาณาจักร เท่านั้น
3. ก่ อ ตั้ ง TAFA Consortium อย่ า งโปร่ งใสโดยสมาชิ ก มี
สิ ท ธิ เ สี ย งเท่ า กั นในการลงทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการ SME
ไทย (Stronger Together) ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ forwarder
ต่างชาติรายใหญ่ได้ และสามารถเกิดธุรกิจ START UP
4. ชักจูงให้เกิดการร่วมทุน โดย TAFA Consortium และการบินไทย
กับการท่าอากาศยาน เพือ่ ให้เกิดศักยภาพการสร้าง FREE ZONE ให้เกิด
ประโยชน์กับทุกฝ†ายอย่างแท้จริง โดยไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลกำาไรอย่างเดียว
แต่เสริมศักยภาพผู้นำาเข้าส่งออก รวมถึงแก้ไขปัญหาเรื้อรังของความ
แออัดในพื้นที่รับสินค้าของ Terminal Operator

Thai Airfreight Forwarders Association
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ACTIVITIES 2016
วันที่ 16 สิงËา¤ม 2559

นายชัยยง¤์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ†า พร้อมด้วย นายสุวิชา
บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการของสมาคมทาฟ†า
เข้าพบ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี ผู้อำานวยการสำานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 11 สิงËา¤ม 2559

¤ุณสุวิชา ºุÞเตçม ประธานอนุกรรมการสมาคมทาฟ†า พร้อมด้วย คุณเอกรัฐ
นาคเกษม อนุกรรมการสมาคมÏ ร่วมทำาบุญและมอบทุนการศึกษา กับสำานักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าÏ พระบรมราชินีนาถ
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นายดíารง¤์ชัย áสวงเจริÞ กรรมการผูจ้ ดั การฝ†าย
การพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณ±์ (FZ) พร้อมด้วย
นายมนั น ย์ บุ ณ ยะชั ย ผู้ อำ า นวยการฝ† า ยขายระวาง
สินค้าและไปรษณียภัณ±์ (FP) นายวินิจ อมรเดชเทวิ
นทร์ ผู้อำานวยการฝ†ายป¯ิบัติการคลังสินค้า (FA) และ
คณะÏ เข้าพบนายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย เพื่อแสดงความ
ยิ น ดี ที่ ไ ด้ รั บ ตำ า แหน่ ง นายกสมาคมทาฟ† า และประชุ ม
หารือร่วมกัน ณ ที่ทำาการสมาคมทาฟ†า

วันศุกร์ที่ 19 สิงËา¤ม 2559

นายชัยยง¤์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคม
ทาฟ† า ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม โครงการ
ประกวดรางวัล Excellent Logistics
Management Award (ELMA) 2016
ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 50913 ชั้น 9
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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¢‹ÒÇ »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
TILOG LOGISTIX

งาน TILOG – LOGISTIX 2016 «Öè§¶×Íà»š¹àÇ·ÕÊíÒ¤ÑÞÊíÒËÃÑº¡ÒÃÃÇÁ¾Å¢Í§¤¹ã¹Ç§¡ÒÃâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê áÅÐ
Ç§¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·ÕèãªŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¹Õé¨Ò¡·ÑèÇÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂáÅÐÍÕ¡ËÅÒÂ»ÃÐà·È·ÑèÇâÅ¡ ã¹»‚¹Õé·Ò§ÊÁÒ¤ÁÏ â´Â
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ä´ŒàªÔÞ»ÃÐ¸Ò¹ÊÁÒ¾Ñ¹¸ FAPAA, Mr. Alec Koh áÅÐÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¢¹Ê‹§
ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍ×è¹ã¹àÍàªÕÂÁÒÃ‹ÇÁã¹§Ò¹´ŒÇÂ áÅÐ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍÍ¡ºÙ¸¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ
à¾×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊÁÒ¤ÁÏ á¡‹¼ÙŒ·Õèà¢ŒÒªÁ§Ò¹áÅŒÇ¹Ñé¹ ·Ò§ÊÁÒ¤ÁÏ ÂÑ§ä´Œ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò
àÃ×èÍ§ Airport Logistics Park ¢Öé¹ à¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê (Logistics Park) ÊíÒËÃÑº
¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§ÍÒ¡ÒÈã¹»ÃÐà·Èä·Â
¼ลการประกวดรางวัล ELMA 2016 ¹‹ÒàÊÕÂ´ÒÂ·Õèã¹»‚¹Õé äÁ‹ÁÕ¼ÙŒä´ŒÃÑº
ÃÒ§ÇÑÅã¹ÊÒ¢Ò forwarder & customs broker áµ‹ÁÕ¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅã¹ÊÒ¢Ò
3PL ¤×Í ºÃÔÉÑ· Leo Global Logistics «Öè§à»š¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§àÃÒ ·Ò§ÊÁÒ¤ÁÏ
µŒÍ§¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ ÁÒ ³ âÍ¡ÒÊ¹Õé´ŒÇÂ¹Ð¤ÃÑº ·Ñé§¹Õé ·Ò§ÊÁÒ¤Áä´Œ¾ÂÒÂÒÁ
¼ÅÑ¡´Ñ¹ ãËŒ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ñ´ËÅÑ¡ÊÙµÃà¾×èÍàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹ ÁÒµÃ°Ò¹ ELMA
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ã¹»‚Ë¹ŒÒ «Öè§ÊÁÒ¤Á¨Ðá¨Œ§¢‹ÒÇãËŒ·ÃÒºã¹âÍ¡ÒÊµ‹Íä»¤ÃÑº
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