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Content
- Designing TH Airfreight Forwarding industry destiny
- Freeing the FREE ZONE
- Master Plan Development for Thailand Air Transportation

สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
- ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที 3 ประจําเดือน มีนาคม 2560 เดือนนี !เป็ นเดือนที#สําคัญมากครับ เพราะใน
วัน ที# 21 มีน าคม 2560 จะมีการจัด งานประชุม ใหญ่ สามัญ ประจํ าปี 2559 ของสมาคมทาฟ่ า เพื#อเสนอการดําเนิน งานของ
คณะกรรมการสมาคมฯ ในช่วงเวลา 1 ปี ที#ผา่ นมาพร้ อมเสนอ Business Plan ในวาระที#เหลือของคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึง
การลงมติในหลายประเด็นที#สาํ คัญต่างๆ การชี !แจงความเป็ นไปได้ ในการก่อตัง! TAFA Consortium และที#พิเศษกว่านี !คือการได้ รับ
เกียรติจากท่าน พล.ร.ต. วรพล ทองปรี ชา ผู้อํานวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา มาแสดงวิสยั ทัศน์พร้ อมกับบรรยาย เรื# อง
“Eastern Economic Corridor Development” (EEC) ที#ทุกภาคส่วนกําลังให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก อีกทังยั
! งมีแขกรับเชิ ญ
พิเศษ ได้ แก่สมาพันธ์ ผ้ ใู ห้ บริ การโลจิสติกส์ไทยและสมาคมการค้ าธุรกิจการบินขนส่ง (ACBA) และอีกหนึ#งไฮไลท์ของงานคือช่วง
การถาม-ตอบสมาชิก โดยตัวแทนจาก IATA สิงคโปร์ สมาชิกทาฟ่ าไม่ควรพลาดครับ ทังนี
! !เป็ นที#นา่ เสียดายอย่างมากเนื#องจากใน
วันดังกล่าว ท่านกิตติวฒ
ั น์ ปั จฉิมนันท์ ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจบริ การและโลจิสติกส์การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ติดราชการด่วน
จึงไม่สามารถเข้ าร่วมบรรยายตามที#ทางสมาคมฯ เคยแจ้ งไปก่อนหน้ านี !ครับ และเดือนนี !มีขา่ วสารที#นา่ สนใจอะไรบ้ างมาดูกนั ครับ
- ตัวเลขการส่ งออก: เดือนมกราคม 2560 ขยายตัว ร้ อยละ 4.8 โดยมีมูลค่าการส่งออกที# 16,342 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(หักการส่งออกนํ !ามันและทองคํา) ขณะที#การนําเข้ าขยายตัว ร้ อยละ 5.17 มีมลู ค่า 16,273 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ คาดการณ์ ว่า
แนวโน้ มส่งออกของไทยน่าจะโตต่อเนื#องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก
- แจ้ งข่ าว ความคืบหน้ าการปลดล็อคใบอนุ ญาตนํ าเข้ าในเขตฟรี โซน คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ได้ รับ
ข้ อมูลที#ทา่ นสมาชิกส่งมาให้ สมาคมฯ แล้ วนะครับ ขณะนี !อยูใ่ นขันตอน
!
การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื#อพิจารณายื#นเสนอต่อท่าน
นายกรัฐมนตรี ซึ#งเป็ นประธานบอร์ ด BOI เพื#อหาแนวทางในการปลดล็อคฟรี โซนของไทยเป็ นฟรี โซนที#แท้ จริ งให้ ได้ และสมาคมฯ
จะดําเนินการติดตามเดินหน้ าผลักดันเรื# องนี !อย่างต่อเนื#อง ผมต้ องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที#ได้ นําส่งข้ อมูลสําคัญให้ สมาคมฯ
ในครัง! นี !และหวังเป็ นอย่างยิ#งว่าจะได้ รับการสนับสนุนอย่างดีเช่นนี !ตลอดไปครับ
- แจ้ งข่ าว สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (สนข) สมาคมฯ ได้ รับเชิญเข้ าร่วมเป็ นหนึง# ในคณะกรรมการ
กํากับการศึกษาโครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ในฐานะกรรมการโครงการฯ สมาคมได้
นําเสนอต่อ สนข. ว่าควรนําโครงการนําร่ อง Airport Logistics Park ที#ได้ มีการศึกษาแล้ ว (โดยกรมการบินพลเรื อน) มาทําให้
สําเร็ จได้ ในครัง! นี ! ความคืบหน้ าเรื# องนี ! โปรดติดตามฉบับหน้ านะครับ
- แจ้ งข่ าว การจัด งานประชุ มใหญ่ สามั ญ ประจําปี 2559 บ่อยครั ง! ที#ได้ ยินเสียงจากสมาชิ กถามว่าสมาคมฯ ทํ าอะไร
เป็ นสมาชิกแล้ วได้ อะไร ก่อนอื#นผมต้ องขอให้ สมาชิกสละเวลาเข้ ามาร่วมประชุมรับฟั งว่าสมาคมฯ ได้ ทําอะไรไปบ้ างใน 1 ปี ที#ผา่ น
มา สมาคมฯ จะทําอะไรให้ สมาชิกได้ อีกในอนาคต และจุดประสงค์ในการรวมตัวกันของสมาชิกในการตัง! Consortium คืออะไร
เพราะอะไร และทําไม........
ในสภาพเศรษฐกิจที#มีการแข่งขันสูงเช่นในขณะนี ! ถ้ าสมาชิกขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ร่วมมือกันในการสร้ างความแข็งแกร่ง
ให้ กบั ตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทยมต่อไปเราจะมีโอกาสในการทําธุรกิจ น้ อยลงทุกที จึงถือเป็ นโอกาสที#สมาชิกจะร่วมกัน
ผนึกกําลังรวมเป็ นหนึง# เดียวในการกําหนดทิศทางอนาคตของทาฟ่ า จึงอยากให้ ทกุ ท่านมีสว่ นร่วมในการประชุมสามัญครัง! นี !
- ข่ าวประชาสัมพันธ์ - งานแสดงสินค้ า TILOG – LOGISTIX 2017
- บริ ษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด บริ จาคสิง# ของให้ กบั ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื#อคนตาบอด
สุดท้ ายนี !ทางสมาคมฯ มีเนื !อหาและวาระสําคัญที#จะแจ้ งให้ สมาชิกทราบหลายเรื# อง จึงขอเรี ยนเชิญสมาชิกให้ เข้ าร่วมประชุม
พร้ อมรั บประทานอาหารญี# ปุ่ น แบบ เบนโต๊ ะ เสริ ฟ กับ ซุ ป MISO ร้ อนๆ ร่ วมกัน และรั บ ชมวีดีโอที# ห าชมที#ไหนไม่ได้ เกี# ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพ่อหลวงของเราที# เรี ยกว่า ครู วิศวกรรมการจราจรของแผ่นดิน จัดทําโดย สนข. ตังแต่
! เที#ยงเป็ นต้ นไปครับ
สมาคมฯ จะเริ# มดําเนินการประชุมทันทีเมื#อมีสมาชิกมาครบตามข้ อบังคับของสมาคมฯ เลยครับ
นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคม
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A Message from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA Newsletter vol. 3 for the month of March 2017. This month marks the most
important month of TAFA calendar year because of Annual General Meeting 2016 that will be held on 21st
March. This year agenda would include TAFA Business Plan covering the remaining tenure of the current
committee as well as several votes casting agenda, possibility of TAFA Consortium establishment. Most
importantly, RADM Worapol Tongpricha – Director General of U-Ta-Pao International Airport – is TAFA
honored guest speaker to provide insights of Eastern Economic Corridor (EEC) Development plan which
would be such an interesting subject for all of us to follow. Furthermore, Customer Service
Representative from IATA, travelling from Singapore, will be joining in a Q & A session with our members –
so please don’t miss it. As previously communicated, it is regretful that Mr. Kittiwat Patchimnan –
Director of Office of Service Trade & Trade Logistics – Ministry of Commerce – could not join in the
meeting due to urgent government agenda tied up for the entire week. Let’s move on this newsletter.
Ministry of Commerce has reported January export growth by 4.8% (already excluded oil and gold
export) to reach 16,342 billion dollars. Import grew by 5.17% worth 16,273 billion dollars. It is
forecasted that country’s export trend is in the upward direction together with the world market’s.
Update on “Unlocking Thailand Free Zone” at this moment, BOI committee has received information
regarding obstacles preventing Free Zone from becoming the true Free Zone. It is now being studied and
undergoing data collection process to be presented to Prime Minister, Chairman of the BOI committee, for
his consideration. TAFA will be following up and be driving force on this topic. Thanks to all of our
contributing members who provided valuable input. Hopefully you’ll be helping us again soon.
Update from 1st meeting at the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (Sor Nor Kor) on 1st
March – TAFA has been invited to join in a panel of committee overseeing the study of Master Plan
Development for Thailand Air Transportation. TAFA has proposed to the committee that – the already
studied by DCA – Airport Logistics Park project should be implemented as a Pilot Project. We will provide
more details in the next newsletter. Please stay tuned.
TAFA Annual General Meeting (AGM) – Often times members voices were heard asking what TAFA had
been doing, what TAFA members got from the membership Well, first of all, I would like to invite you to
spend your time joining in this year AGM, to come and see for yourselves what has TAFA been doing for
the past year, what do we have in the pipeline for the near future. What are the objectives of TAFA
members joining forces to establish TAFA Consortium, how and why under the most intense market
competition these days, if TAFA loses any of medium and small sized members’ power pack, opportunity
to grow business in this sector would become weakened. To our SMEs members and all, this is the time
to strengthen our presence and design our own future. Come, join, and act with all of us.
PR News

TILOG – LOGISTIX 2017 Event during 16-18 August 2017
Leo Global Logistics donating used calendars to “Educational Technology for the
Blind Center” to create Braille Words placards as part of Instructional Media for
blind children with multiple disabilities.

TAFA AGM is ‘the’ place to be on 21st of March, starting lunch time with Bento set + Miso soup before
designing Thailand Airfreight Forwarding industry future with your own hands. Also watching ‘the never
before seen’ VDO depicting the late King Bhumibol as ‘Traffic Engineering Teacher of the Nation’ produced
by Sor Nor Kor right before the meeting starts once we gather sufficient number of voting members to kick
off the meeting.
Chaiyong Theinvutichai
TAFA Chairman
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ตัวเลขการส่ งออกเดือนมกราคม 2560
กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่ าในเดือน ม.ค. 2560 มูลค่ าการส่ งออกอยู่ท ี 17,099 ล้ านดอลลาร์ หรื อ
6.09 แสนล้ านบาท ขยายตัวอยู่ท ี 8.8% เมื#อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยขยายตัวต่อเนื#องเป็ นเดือนที# 3 มาจาก
ตลาดหลักขยายตัวและราคาสินค้ าเกษตรขยับสูงขึ !น
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า
ส่งออกได้ รับปั จจัยบวกจากเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าสําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐ ที#ขยายตัว 9.5% จีนขยายตัว 30.8% และสหภาพ
ยุโรป 10.4% ประกอบกับราคานํ !ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวดีขึ !นเฉลีย# 53.4 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรล เป็ นผลให้ ราคาสินค้ าเกษตร
สําคัญ และสินค้ าเกี#ยวเนื#องกับนํ !ามันเริ#มปรับตัวดี ทังนี
! ! เมื#อหักสินค้ าที#เกี#ยวเนื#องกับนํ !ามันและทองคํา การส่งออกของไทยยัง
ขยายตัวอยูท่ ี# 4.8%
ภาพรวมส่งออกใน
เดือน ม.ค.ที#ผา่ นมา
เป็ นบวกต่อเนื#องใน
เดือนที# 3 มีปัจจัยบวก
มาจากปริ มาณการค้ า
โลกกลับมาเป็ นปกติ
การค้ ากลับมามี
เสถียรภาพมากขึ !น
โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ของประเทศคูค่ ้ า
สําคัญ อย่างสหรัฐ จีน ยุโรป เริ# มมีทิศทางเป็ นบวก ซึง# จากการประเมินสถานการณ์การค้ าโลกแล้ วพบว่า แนวโน้ มการส่งออกในปี นี !
จะขยายตัวต่อเนื#อง ราคานํ !ามันและทองคํายังคงส่งสัญญาณปรับตัวดี สินค้ าเกษตรราคาดี อัตราแลกเปลีย# นอยูใ่ นเกณฑ์
เหมาะสม ทําให้ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี นี !กําลังฟื น! ตัวอย่างช้ าๆ แต่ปัจจัยเสีย# งที#ต้องจับตาเป็ นพิเศษคือการเลือกตังในสหภาพ
!
ยุโรปเพราะหากมีนโยบายกีดกันการค้ าอาจทําให้ ยโุ รปขาดเสถียรภาพ
นางสาวพิมพ์ชนก ยังกล่าวอีกว่า เป้าหมายการส่งออกในปี นี !ในกรอบ 2.5-3.5% ยังมัน# ใจว่าสามารถดําเนินได้ ตามเป้าหมาย
ส่วนเป้าขยายตัว 5% ตามที#นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายไว้ ก็มคี วามเป็ นไปได้ จากการประเมินปั จจัย
บวกสําคัญที#สง่ ผลดีตอ่ การส่งออกทังเศรษฐกิ
!
จโลก เศรษฐกิจคูค่ ้ า ที#เริ# มปรับตัวดีขึ !นและมีสญ
ั ญาณฟื น! ตัว รวมถึงราคานํ !ามันที#
คาดว่าจะเฉลีย# อยูใ่ นกรอบ 50-60 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรล ซึง# จะทําให้ ราคาสินค้ าเกษตรรวมถึงสินค้ าทีเ# กี#ยวเนื#องกับนํ !ามันราคาสูงขึ !น
ตามไปด้ วย อย่างไรก็ดี จากการประเมินมูลค่าการส่งออกของไทยตามเป้าหมายที#กําหนดไว้ นนั ! พบว่าหากการส่งออกขยายตัวอยู่
ในกรอบ 3.5% จะมีมลู ค่า 222,863 ล้ านดอลลาร์ โดยจะต้ องส่งออกให้ ได้ เฉลีย# เดือนละ 18,572 ล้ านดอลลาร์ และหากมีการ
ผลักดันภาคส่งออกขยายตัวในกรอบ 5% จะมีมลู ค่าอยูท่ ี# 226,093 ล้ านดอลลาร์ โดยจะต้ องส่งออกให้ ได้ เฉลีย# เดือนละ 18,841
ล้ านดอลลาร์
แหล่งทีมา http://www.thairath.co.th
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งานแสดงสินค้ า “TILOG-LOGISTIX” ได้ สร้ างชื#อเสียงในกลุม่ นักอุตสาหกรรมในฐานะเวทีสาํ หรับสร้ างเครือข่าย
และเจรจาทางธุรกิจสําหรับวงการโลจิสติกส์ ซึง# ปี ที#แล้ ว งาน TILOG-LOGISTIX 2016 ประสบความสําเร็ จอย่างท่วมท้ น มีผ้ สู นใจ
เข้ าร่วม งานกว่า 10,000 ราย ครอบคลุมทังกลุ
! ม่ ผู้ผลิต ผู้จดั จําหน่าย และเจ้ าของกิจการ จากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมทัว#
ทังภู
! มิภาคอาเซียน ปั จจุบนั เราได้ เข้ าสูย่ คุ ที#มีการพัฒนาด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที#พร้ อมจะพลิกโฉมขันตอนการดํ
!
าเนินการ
และกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ โดยหลายธุรกิจเริ# มหันมาพัฒนาการลงทุนกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ !น ซึง# จําเป็ นอย่างยิ#งทีจ# ะต้ องต่อ
ยอดและสร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจกับผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ ด้ วยเหตุนี !กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวง
พาณิชย์ จึงผนึกกําลังกับ บริษัท รี ด! เทรดเด็กซ์ จํากัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขึ !นอีกครัง! ภายใต้ แนวคิด “ASEAN+6
Connectivity for Sustainable Growth” ซึง# จะจัดขึ !นในวันที# 16-18 สิงหาคม 2560 ที#ฮอลล์ 98 โดยมีจดุ ประสงค์ในการยกระดับ
และเปลีย# นแปลงขันตอนการดํ
!
าเนินงานด้ านโลจิสติกส์ให้ ทนั สมัยมากยิ#งขึ !น พร้ อมสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ระยะยาวกับเหล่าผู้
ครํ# าหวอดในวงการเพื#อการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง# ยืน
เป็ นที#ประจักษ์ วา่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตขึ !นอย่างเป็ นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี#ปีทีผา่ นมา ขณะเดียวกันความต้ องการ
ของลูกค้ าก็มคี วามหลากหลายและซับซ้ อนมากขึ !น จึงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า โลจิสติกส์ถือเป็ นหนึง# ในปั จจัยที#สาํ คัญที#จะช่วยต่อ
ยอดความสําเร็ จของธุรกิจบนโลกออนไลน์ ซึง# ความเร็ วในการขนส่งนันมี
! ความสําคัญต่อลูกค้ าอย่างมากเทียบเท่ากับคุณภาพของ
สินค้ า ดังนันงาน
!
TILOG-LOGISTIX 2017 จะถือเป็ นช่องทางที#สมบูรณ์แบบในการประชาสัมพันธ์บริ ษัทของคุณให้ เป็ นที#ร้ ูจกั
พร้ อมแสดงศักยภาพและการบริการลํ !าสมัยเพื#อตอบสนองต่อแนวโน้ มทางอุตสาหกรรมทีเ# ปลีย# นแปลงไปภายในตลาด

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่ วมจองคูหาในงานแสดงสิ นค้า TILOG – LOGISTIX 2017 มีรายละเอียดดังนี7
- คูหาเปล่า ขนาด 3x4 เมตร ราคา 15,000 บาท (รวม VAT = 16,050)
- หากประสงค์จะตกแต่งคูหาเองต้องเช่า 2 คูหาขึ7นไป
- หากเช่าพื7นทีเปล่า 10 คูหาขึ7นไป อัตราคูหาละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT = 12,840)

สํารองพื !นที# หรื อ ต้ องการข้ อมูลเพิม# เติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ +66 26867222
อีเมล์: info@tilog-logistix.com หรื อ เยี#ยมชมเว็บไซต์ได้ ที# www.tilog-logistix.com
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