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Newsletter No. 4

Content
- Members voted ‘yes’ for TAFA Consortium
- Letter of Intent submitted to AOT to rent VAA 4
and the rest of vacant space in FZ
- Alibaba E-commerce DC Park at BKK Airport

สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรั บ สมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบั บ ที 4 ผ่านไปแล้ ว กับงานประชุมใหญ่ สามัญ ประจํ าปี 2559 เมื#อวันอังคารที# 21
มีนาคม 2560 มีสมาชิกเข้ าร่วมทัง, หมด 53 บริ ษัท แบ่งเป็ น สมาชิกสามัญจํานวน 46 บริษัท และสมาชิกสบทบจํานวน 7 บริษัท ผม
ต้ องขอขอบคุณ อดีตนายกสมาคมฯ ที#ปรึกษากิตติมศักดิ7 และสมาชิกทุกท่านที#ได้ สละเวลาให้ เกียรติมาร่ วมงานในครัง, นี , และหวังเป็ น
อย่างยิ#งว่าท่านสมาชิกจะเข้ าร่ วมมากขึน, ในการประชุมปี ต่อไปครับ เพราะเสียงของสมาชิกคือสิง# ที#สําคัญที#สดุ ในการวางแผนและ
กําหนดทิศทางอนาคตของทาฟ่ าต่อไป ทังนี
, ,จากการลงมติของสมาชิกให้ จดั ตัง, TAFA Consortium ขึ ,นเพือ# เป็ นแนวหน้ าในการผลักดัน
การพัฒนา Free Zone ที#จะเชื#อมโยงไปสู่ Airport Logistics Park ตามที#แจ้ งให้ ทราบแล้ วนะครับ ซึง# สมาคมฯ ได้ จดั ทําจดหมายยื#นต่อ
ผู้อํานวยการการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการขอเข้ าพบเพื#อเจรจาเช่าพื ,นที#ในคลังสินค้ าทัง, หมดทีย# งั ว่างอยู่ และขณะนี ,รอการนัด
หมายเพื#อเข้ าพบกันอยู่นะครับ ประเด็นต่อมาตามที#มีข่าว อาลีบาบา เล็งตัง, E-Commerce Park ปลอดอากร ที#สวุ รรณภูมิเพื#อเป็ น
ศูนย์กระจายสินค้ า e-commerce ในภูมิภาค CLMV โดยอาศัยโครงข่ายระบบการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation
network) ของไทย ที#มีความพร้ อมในทุกด้ านนัน, สิ#งที#ต้องติดตามจับตาเป็ นพิเศษคือ สิทธิ ประโยชน์ด้านภาษี ศุลกากรที#อาลีบาบา
กําลังเจรจาอยู่กบั รัฐบาลไทย นัยว่าเพื#อเป็ นการอํานวยความสะดวกด้ านการนําเข้ า-ส่งออก และ ปลดล๊ อค อุปสรรคด้ านภาษีศลุ กากร
ในเขตปลอดอากร ซึง# จุดนี ,เป็ นจุดที#สมาคมฯ ของเราพยายามผลักดันผ่านการทํางานและเข้ าร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย
ในอดีต จนมีความคืบหน้ าไปในระดับหนึง# เราจะต้ องผลักดันอย่างต่อเนื#องเพื#อสร้ าง “ที#ยนื ” ของผู้ประกอบการไทยให้ ได้ มิฉะนันแล้
, ว
อนาคตวงการนีจ, ะถูกกําหนดโดยนักธุรกิจรายใหญ่ต่างชาติเพียงไม่กี#รายเท่านัน, หวังว่าสมาชิกจะให้ ค วามสนใจฟั งข่าวสารอย่าง
ใกล้ ชิดและร่วมแรงร่ วมใจในทุกวิถีทางที#สมาชิกจะทําได้ เมื#อชาติต้องการนะครับ ในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผมก็ขอให้ ทกุ
ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ เที#ยวให้ สนุกและมีความสุข ชาร์ จแบตให้ ตัวเองเพื#อกลับมาลุยงานกันต่อไป ข่าวสารในเดือนนีม, ีอะไร
น่าสนใจบ้ างมาดูกนั ครับ
โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่ บทการขนส่ งทางอากาศของประเทศไทย 2 โครงการ ที#นําเสนอและอยากให้ หน่วยงานของ
รัฐบาลช่วยทําการศึกษาอย่างเร่ งด่วน (Feasibility Study Report) คือ 1.การศึกษาความเป็ นไปได้ ของการพัฒนาเขตปลอดอากร
สําหรับการบริ หารจัดการโดยกลุม่ ร่ วมทุน TAFA (TAFA Consortium) ที#สนามบินสุวรรณภูมิ 2.การศึกษาความพร้ อมด้ านสถานที#
และจัดทําข้ อเสนอแนะเพื#ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ าเข้ า-ออก-ถ่ายลํา เพื#อลดปั ญหาการแออัดของคลังสินค้ าและความ
ล่าช้ าในการจัดการปริมาณสินค้ าที#จะเพิ#มขึ ,นเป็ นจํานวนมากในอนาคต ถ้ ามีความคืบหน้ าจะแจ้ งให้ สมาชิกทราบในโอกาสต่อไปครับ
ตัวเลขการส่ งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 การส่งออกของไทยในเดือน ก.พ.ทีผ# ่านมา มีมลู ค่า 18,470 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ
รวมช่วง 2 เดือนแรกของปี ยังมีมูลค่าการส่งออก 35,569 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ#มขึ ,น 2.5% ขณะที# การนําเข้ า เดือน ก.พ.มีมลู ค่า
16,860 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เพิ#มขึน, 20.4% ส่งผลให้ ยงั เกินดุลการค้ า 1,610 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ
แจ้ งข่ าวประชาสัมพันธ์ - งานแสดงสินค้ า TILOG – LOGISTIX 2017
สุดท้ ายนี , ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กบั พนักงานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นายกสมาคม
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A Word from the Chairman
Fellow TAFA members
Let me welcome you all to TAFA Newsletter vol. 4. First of all, I’d like to thank all of TAFA former
chairmen, honorable consultants, along with 46 ordinary members and 7 associate members for
participating in TAFA AGM held on 21st March 2017. All of us feel honored and privileged that you
spend valuable time showing your support to the association. We do hope to welcome even more
members for our next AGM since members’ votes are the most important factor for laying out TAFA
future plan. Evidently, from the meeting, our members have voted “yes” for establishment of TAFA
Consortium to spearhead Free Zone development plan laying out a foundation for Airport Logistics
Park at BKK airport. TAFA has submitted a letter of intent – to enter rental agreement of VAA 4 and
the rest of the units currently vacant at the other VAAs – to Director General of BKK airport. Now we
are following up on the date and time to meet with the AOT. As seen and heard from several media,
regarding Alibaba’s plan to set up E-commerce Park Distribution Center serving CLMV region
leveraging ready-to-operate Multimodal Transportation network at BKK airport, we must give special
attention on terms and conditions over tax privileges that Alibaba is negotiating with TH government
to facilitate import-export business and to eventually free the Free Zone. This is the exact same
point that TAFA has been working continuously through collaboration with various government
agencies for many years and has gained some grounds on this as well. We, Thai entrepreneurs, must
continue pressing this forward to preserve ourselves ‘prominent status’ in this industry otherwise
this will be dominated and influenced by only a handful of MNCs. Hope that we are all staying alert
on the news and putting everything together to protect our own lifeline when the situation come
calling. For Songkran holidays, I wish you all the safest journey, the happiest and most wonderful
time, and getting your body battery fully recharged for all the works after holidays. Let’s take a look
of this month interesting news.
TAFA has proposed 2 pilot projects to Office of Transport and Traffic Policy and Planning (Sor Nor
Kor) as part of the study of Thailand Air Transportation Master Plan Development project. Both pilot
projects are 1) Feasibility Study of Free Zone Development managed by TAFA Consortium at BKK
airport and 2) Analysis of facilities readiness and recommendations to effectively manage import,
export, and transship activities within surrounding areas to unclog debilitating crowdedness and to
reduce time spent handling shipments throughout the process. Any updates will be shared to you
afterwards.
February export number is at $18,470 Million Dollars. 2017 YTD combined is at $35,569 Million
Dollars, an increase of 2.5% from starting of the year. While the import number shown as $16,860
Million Dollars has increased 20.4%, still $1,610 Million Dollars of Trade Surplus for Thailand so far.
PR News: TILOG Logistix 2017: ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth August 16-18, 2017
Please stay tuned for the next update of our industry and help distribute the news to your teams.
Chaiyong Theinvutichai
Chairman
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ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
เมื#อวันอังคาร ที# 21 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. นําโดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ เป็ นประธานในการประชุม
พร้ อมทังคณะกรรมการและอนุ
,
กรรมการสมาคมฯ ณ ห้ องประชุมชัน, 30 อาคาร ทีพไี อ ทาวเวอร์ สาทร

สมาคมฯ ได้ รับเกียรติจาก นาวาเอกณรงค์ นิลนํ ,าเพชร ผู้อํานวยการกองปฏิบตั กิ ารท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
เป็ นผู้แทน พล.ร.ต. วรพล ทองปรี ชา ผู้อํานวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา มาแสดงวิสยั ทัศน์พร้ อมกับบรรยาย
เรื#อง “Eastern Economic Corridor Development” (EEC)

ตัวแทนแผนกลูกค้ าสัมพันธ์จาก IATA สิงคโปร์ได้ เข้ าร่วมให้ ข้อมูลที#สาํ คัญกับสมาชิกของสมาคมฯ
และเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ถาม-ตอบ เกี#ยวกับการให้ บริการของ IATA
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ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2559
นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ มอบโล่ให้ กบั บริษัทที#ผ่านการพิจารณาเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกประเภทสมทบ
ของสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย 3 บริษัทได้ แก่ 1.บริษัท เอเอสอี แอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
2.บริษัท ดักเช่
, อร์ ( ประเทศไทย ) จํากัด 3.บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์ เนชัน# แนล จํากัด

นายชิดชัย ฉํ#าพึง# เลขาธิการสมคมฯ ได้ อธิบายเรื#องประธานแจ้ งทีป# ระชุมทราบ
พร้ อมแจ้ งเรื#องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 และขอมติจากสมาชิกในที#ประชุม

การประชุมครัง, นี , มีสมาชิกเข้ าร่วมทังหมด
,
53 บริษัท แบ่งเป็ น สมาชิกสามัญจํานวน 46 บริษัท และสมาชิกสบทบจํานวน 7 บริษัท
โดยมีวาระการประชุมทังหมด
,
5 วาระ ดังนี ,
วาระที# 1 เรื#องประธานแจ้ งที#ประชุมทราบ
วาระที# 2 เรื#องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558
วาระที# 3 เรื#องรายงานสมาชิก
วาระที# 4 เรื#องเพือ# พิจารณา
วาระที# 5 เรื#องอืน# ๆ
สมาชิกสามารถดูสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและอนุกรรมการสมาคมทาฟ่ าในปี 2559
ได้ ที# http://www.tafathai.org/news_detail.php?nid=70
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สรุ ปมติท ปี ระชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2559
วันอังคารที 21 มีนาคม 2560
ณ.ห้ องประชุมชันT 30 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร
วาระที

เรื องทีเสนอ

มติทปี ระชุม

วาระที 3 เรื องรายงานสมาชิก
3.1

มติ รับรองงบการเงินปี 2559
มติ รับรองการแต่ งตังT ผู้ตรวจสอบบัญชี (นางอมรรัตน์ วัลลภศิริ)

รับรอง 38 เสียง
รับรอง 38 เสียง

วาระที 4 เรื องเพือพิจารณา
4.1

4.2

การพิจารณาใช้ ส ือดิจทิ ัล e-Newsletter เพือการลงโฆษณากิจการ
ของสมาชิก (Advertisements) แทน สือสิงพิมพ์ “About Air Cargo” โดย
จะเริมตังT แต่ เดือน เมษายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 ทังT นีใT ห้ นําเงิน
สนับสนุนการจัดพิมพ์ About Air Cargo (ปี ละ 2,500 บาท) มา
สนับสนุนการทํางานโดยสือดิจทิ ัล แทน

เห็นด้ วย 39 เสียง

การพิจารณาแก้ ไขกฎระเบียบการรับสมาชิกสมทบใหม่
- ข้ อบังคับเปรียบเทียบสมาคมตัวแทนขนส่ งสินค้ าทางอากาศไทย
หมวดที 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ ข้ อ 5 และ ข้ อ 6. คุณสมบัติ
ของสมาชิกสมทบ
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ5 (2) สมาชิกสมทบได้ แก่นิตบิ ุคคลซึงประกอบวิสาหกิจ
เป็ นตัวแทนในการให้ บริการพิธีการศุลกากร นําสินค้ าเข้ า/ออก
ทางอากาศเป็ นหลักซึงได้ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย
ข้ อ6(4) ต้ องประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนขนส่ งทางอากาศเป็ น
หลัก (เป็ นลําเป็ นสัน)
4.1 เป็ นทีร้ ูจกั ของบุคคลในวงการขนส่ งสินค้ าทางอากาศไม่
น้ อยกว่ า 2 ปี
4.2 มียอดขายส่ งออกทางอากาศ โดยรายงานยอดขายใน
รายละเอียดทีผ่านมา
4.3 ต้ องมีบุคลากรและหรือ Outsources ในการดําเนินงาน
เป็ นตัวแทนขนส่ งสินค้ าทางอากาศไทย
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วาระที
4.2 (ต่ อ)

สรุ ปมติท ปี ระชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2559
วันอังคารที 21 มีนาคม 2560
เรื

อ
ณ.ห้ องประชุงที
มชั เสนอ
นT 30 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร
ข้ อบังคับทีขอแก้ ไข
ข้ อ5(2) สมาชิกสมทบ ได้ แก่ นิตบิ ุคคลซึงประกอบวิสาหกิจ เป็ น
ตัวแทนในการบริการพิธีการศุลกากรนําสินค้ าเข้ า/ออก
หรือเป็ นผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ งรูปแบบหนึงหรือหลาย
รูปแบบก็ได้ ซ ึงได้ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย
ข้ อ6(4) ต้ องเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจด้ านการรับจัดการขนส่ ง
สินค้ าอย่ างใดอย่ างหนึงหรือหลายอย่ าง
หมายเหตุ ผู้สมัครทีผ่านการพิจารณาแล้ วจะได้ รับสถานะเป็ น
สมาชิกสมทบก่ อนเป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อยหนึงปี หากมีความ
ประสงค์จะเป็ นสมาชิกสามัญให้ ย ืนความจํานงเพือพิจารณาเป็ น
สมาชิกสามัญอีกครังT ทังT นีใT ช้ บังคับกับสมาชิกสมัครใหม่ ตงั T แต่ วัน
ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2559 วันที 21 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป

10 เมษายน 2560

มติท ปี ระชุม

เห็นด้ วย 11 เสียง
ไม่ เห็นด้ วย 21 เสียง

*** จากการลงมติ ไม่เห็นด้ วย ของสมาชิกฯ ในเรื#องนี , ทําให้ แผนการจัดหารายได้ เพิ#มจากการเพิ#มจํานวนสมาชิก ต้ องถูกระงับไป และส่งผลต่อแนวโน้ ม
ที#สมาคมจะประสบกับสถานการณ์ รายจ่ายสูงกว่ารายรับต่อไปในปี 2560 ซึง# นับว่าจะเป็ นปี ที# 3 ติดต่อกัน
( คือต่อจาก ปี 2558 ที#มรี ายจ่ายสูงกว่ารายได้ อยู่ 794,489.07 บาท และปี 2559 ที#มรี ายจ่ายสูงกว่ารายได้ 440,621.65 บาท )
**** สมาชิกในทีประชุมได้ เสนอทางเลือกเพือหาทางช่ วยบรรเทา
สถานการณ์ รายจ่ ายสูงกว่ ารายรับ ของสมาคมฯ ด้วยการเสนอให้ ที
ประชุมลงมติเพือ ปรับอัตราค่ าธรรมเนียมสมาชิกสามัญเพิมขึนT อีก
รายละ 4,000 บาท โดยจะให้ มผี ลตังT แต่ 1มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป จึง
ได้ มกี ารเรี ยกให้ สมาชิก ได้ ลงมติ อีกครังT
เห็นด้ วย 32 เสียง
การลงมติของสมาชิกฯ เพือให้ ปรับอัตราค่ าธรรมเนียมสมาชิก
ไม่ เห็นด้ วย 1 เสียง
สามัญเพิมรายละ 4,000 บาท ตังT แต่ 1 มกราคม 2561
ดังนันT ค่ าธรรมเนียมสมาชิกสามัญและค่ าสนับสนุนกิจกรรมสมาคม ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนดังต่ อไปนี T
- ค่ าสมาชิกสามัญเดิม 17,000 บาท ปรับเป็ น 21,000 บาท
- ค่ าสนับสนุนการจัดพิมพ์ e-Newsletter 2,500 บาท
- ค่ าสนับสนุนกิจกรรมสมาคม 4,000 บาท
รวมทังT สินT 27,500 บาท
หมายเหตุ ทังT นีไT ม่ มกี ารเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมรายปี ของสมาชิก ประเภท สมทบ

4.2 (ต่ อ)

4.3

การพิจารณาจัดตังT TAFA Consortium และ เรียกประชุมกลุ่มสมาชิก ที
สนใจร่ วมลงทุน

เห็นด้ วย 23 เสียง
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โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่ บทการขนส่ งทางอากาศของประเทศไทย
เมือวันที 30 มีนาคม 2560 ที#ผ่านมาทางสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจารจร (สนข) และ บริ ษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จํา กัด ได้ ขอเข้ าพบ
หารื อกับทางสมาคมฯ ขอข้ อมูลในการจัดทําโครงการศึกษาจัด ทําแผนการขนส่ง
ทางอากาศของประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื#อกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ตัวชี ,วัดที#เหมาะสมด้ านการขนส่งทางอากาศ และจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทาง
อากาศของประเทศไทย พ.ศ.2562-2571 ไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมนัน,
ผม พร้ อมด้ วย คณะกรรมการและประธานอนุกรรมการสมาคมฯ จึงได้ ให้ ข้อมูลและ
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้ างระบบการขนส่งสินค้ าทางอากาศที#เป็ นรูปธรรมและ
สามารถสร้ างประโยชน์ให้ ประเทศชาติและวงการของอุตสาหกรรม
เรา โดยการเสนอ 2 โครงการที#อยากให้ หน่วยงานของรัฐบาลช่วย
ทําการศึกษาอย่างเร่งด่วน ( Feasibility Study Report) คือ
1.การศึกษาความเป็ นไปได้ ของการพัฒนาเขตปลอดอากรสําหรับ
การบริหารจัดการโดยกลุม่ ร่วมทุน TAFA (TAFA Consortium)
ที# สนามบินสุวรรณภูมิ
2.การศึกษาความพร้ อมด้ านสถานที#และจัดทําข้ อเสนอแนะเพื#อ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ าเข้ า-ออก-ถ่ายลํา เพือ# ลด
ปั ญหาการแออัดของคลังสินค้าและความล่าช้ าในการจัดการปริ มาณสินค้ าทีจ# ะเพิ#มขึ ,นเป็ นจํานวนมากในอนาคต และหลังจากนี ,ทาง
สมาคมฯ จะติดตามเรื#องนี ,โดยการเข้ าร่วมประชุมกับทาง สนข.และมาแจ้ งสมาชิกให้ ทราบในโอกาสต่อไปครับ
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ตัวเลขการส่ งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ การค้ า (สนค.) เปิ ดเผยว่า การส่งออกของ
ไทยในเดือน ก.พ.ที#ผ่านมา มีมลู ค่า 18,470 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ หรือติดลบ 2.8% เมื#อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ซึ# ง ถื อ เป็ นการกลั บ มาติ ด ลบครั ง, แรกในรอบ 4 เดื อ น
เนื#องจากฐานการส่งออกในเดือนก.พ. 59 นัน, อยู่ในระดับสูง
จากการส่งออกทองคํา และสินค้ ากลุ่มอากาศยาน แต่ปี 60
นี ,ไม่มีการส่งออก อย่างไรก็ดี หากหักสินค้ าทัง, 2 รายการนี ,
ออกไป จะทําให้ การส่งออกในเดือน ก.พ. ขยายตัวเป็ นบวก
ถึง 8.5% จึงถือว่าเป็ นปั จจัยที#มากระทบ เป็ นการชัว# คราว เมื#อรวมช่วง 2 เดือนแรกของปี ยังมีมลู ค่าการส่งออก 35,569 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ#มขึ ,น 2.5% ขณะที# การนําเข้ าเดือนก.พ.มีมลู ค่า 16,860 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิม# ขึ ,น 20.4% ส่งผลให้ ยงั เกินดุลการค้ า 1,610
ล้ านดอลลาร์สหรัฐ อีกทังขณะนี
,
, การส่งออกของไทย กําลังอยูใ่ นช่วงขาขึน, ตามเศรษฐกิจโลกที#เริ#มฟื น, ตัว โดยเฉพาะสหรัฐ ที#เศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขึ ,น สอดคล้ องกับการปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย เช่นเดียวกับ เศรษฐกิจจีนที#มีโอกาสขยายตัวได้ ในระดับที#ใกล้ เคียงกับปี
ก่ อน โดยการส่งออกไปตลาดจี น ขยายตัว ถึง 31.1% สูงสุด ในรอบ 4 ปี รวมทัง, การส่งออกสินค้ า เกษตรและอุต สาหกรรมเกษตร
ขยายตัว 13.9% จากยางพารา กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป และข้ าว เป็ นต้ น
ทังนี
, , กระทรวงพาณิชย์ ยังมัน# ใจว่าการส่งออกในปี นี , จะขยายตัวดีขึน, อย่างต่อเนื#อง โดยหากส่งออกได้ เฉลีย# เดือนละ 19,052
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ การส่งออกจะขยายตัวได้ 5% ตามเป้ าหมายของรัฐบาล เนือ# งจากตลาดหลักทีส# ําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐ ญี#ปนและ
ุ่
จีน รวมทังยุ
, โรป มีแนวโน้ มเศรษฐกิจฟื ,นตัวดีขึน, แต่อย่า งไรก็ตาม ยังต้ องติด ตามความเสี#ยงจากสถานการณ์ ค วามไม่ชัดเจนของ
นโยบายกีดกันทางการค้ าของสหรัฐ และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป รวมทัง, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี#ยน
และราคานํา, มัน ซึ#งเบือ, งต้ น มั#นใจว่าการส่งออกในปี นี , จะ
ขยายตั ว ไม่ ตํ# า กว่ า 3% หรื อ มี มู ล ค่ า เฉลี# ย เดื อ นละ
18,500-18,700 ล้ านดอลลาร์สหรัฐแน่นอน
แหล่งที#มา http://www.bangkokbiznews.com
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‘อาลีบาบา’ ยึด! สุวรรณภูมิ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที# 3248 ระหว่างวันที# 30 มี.ค.-1 เม.ย.2560 สือ# ในเครือสปริง กรุ๊ปรายงานว่า ยืนยัน
อาลีบาบาลงทุนสร้ างอี-คอมเมิร์ซพาร์ กในไทย ล็อกเป้ าพื ,นที#สนามบินสุวรรณภูมิ 450 ไร่ ใน 2 เฟส สรุปสิทธิประโยชน์ภาษี-ขันตอนทาง
,
ศุลกากรภายในสิ ,นเดือนนี ,
นโยบายสร้ างไทยให้ เป็ นศูนย์ กลางอี-คอมเมิร์ซ ในอาเซียนและซี
แอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)กําลังจะได้ ข้อสรุป
ที#ชดั เจน แม้ ว่าทางอาลีบาบาจะจับมือกับรัฐบาลมาเลเซียสร้ างศูนย์
กระจายสินค้ าที#กรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปแล้ วก็ตาม โดยจะเสนอให้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซ)ี ในวันที# 5 เมษายนนี ,
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อาํ นวยการท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิ ดเผยว่า อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ ตดิ ต่อเข้ ามาดูพื ,นที#บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เพื#อ
ลงทุนจัดตัง, ศูนย์การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบโลจิสติกส์ของภูมภิ าค หรือ E-Commerce Park แล้ ว 2-3 รอบ
ทอท.มีทดี นิ แปลงที 37 ของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื ,อที#ประมาณ 1,000 ไร่ บริเวณทางทิศตะวันออกของสนามบินว่างอยู่
1 แปลง ทางกลุม่ อาลีบาบาให้ ความสนใจทีจ# ะเข้ ามาเช่าพื ,นที#ในเบื ,องต้ นประมาณ 150 ไร่ เพื#อลงทุนในโครงการนี , โดยจากการหารือ
กัน มีความเป็ นไปได้ 80-90% ทีท# างอาลีบาบาจะเช่าพื ,นที#จาก ทอท. ไปลงทุนศูนย์กลางการค้ าอี-คอมเมิร์ซในไทย
เงือ นไขปลีกย่ อยในเรืองสิทธิประโยชน์ ทางภาษีทที างอาลีบาบาจะต้ องเจรจากับทางรั ฐบาลไทย เนือ# งจากทางกลุม่ อาลี
บาบา ต้ องการตังเป็
, นเขตปลอดภาษี (Free Trade Zone) และคลังสินค้ าทัณฑ์บน เพือ# บรรจุหีบห่อและขนส่งสินค้ าออกไปผ่านทางบก
ทางอากาศ และทางรถไฟ
แหล่ งข่ าวจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) เปิ ดเผยว่า กลุม่ อาลีบาบายังส่งผู้บริหารมาดูพื ,นที#อนื# ๆ อีก
3-4 แห่ง อาทิ พื ,นที#ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , จ.ระยอง พื ,นที#ในนิคมอุตสาหกรรมปิ# นทอง อ.ศรีราชา และพื ,นทีใ# นนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด จ.ชลบุรี พื ,นที#ทงั , 3 แห่ง แม้ จะอยู่ในพื ,นที#อีอีซี แต่ถือว่าไกลจากสนามบินทําให้ การขนส่งสินค้ าอาจไม่สะดวก
และต้ องใช้ เวลาในการเดินทางขนส่ง ประกอบกับทางอาลีบาบาแจ้ งว่า การส่งสินค้ าส่วนใหญ่จะใช้ รถขนส่งขนาดเล็กมากกว่า เพราะ
คล่องตัวและรวดเร็วกว่าในการ กระจายสินค้ าออกไปยังกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม การลงทุนครัง, นี , ทางกลุม่ อาลีบาบาจะให้
บริษัท ลาซาด้ า ประเทศไทยฯ ทีท# างกลุม่ อาลีบาบาได้ เข้ ามาซื ,อกิจการไปก่อนหน้ านี ,เป็ นผู้ลงทุน ซึง# ขณะนี ,ทางลาซาด้ าอยูร่ ะหว่างการ
เสนอเรื#องให้ บอร์ ดอนุมตั แิ ผนลงทุน โดยเฟสแรก ใช้ พื ,นที# 150 ไร่ ส่วนเฟสที# 2 จะใช้ พื ,นที#อีกประมาณ 300 ไร่ นางสมศรี ดวงประทีป
กรรมการบริหาร บริษัท ปิ# นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค จํากัด ยอมรับผู้บริหารอาลีบาบาเดินทางเข้ ามาดูพื ,นที#ก่อนหน้ านี ,
ด้ านนายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ยืนยันว่ า ทางกลุม่ บริษัท อาลีบาบาฯ เว็บไซต์อ-ี คอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน ที#มี
บริษัท ลาซาด้ า ประเทศไทย จํากัด เป็ นบริษัทลูกในไทย จะยังเข้ ามาลงทุนโครงการอี-คอมเมิร์ซ พาร์ ก ในไทยอย่างแน่นอน ขณะนี ,อยู่
ระหว่างเจรจาเกี#ยวกับขันตอนด้
,
านศุลกากร เพื#อทําให้ เป็ นเขตปลอดภาษี โดยมีเป้าหมายขยายตลาดให้ ครอบคลุมไปยังซีแอลเอ็มวี
ขณะทีน ายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ บอร์ ดอีอซี ี กล่ าวว่ า ได้ รับการยืนยันว่าคณะผู้บริหารจากอาลีบาบาและลาซาด้ าจะ
มาพบ รมว.อุตสาหกรรมเพือ# ยื#นข้ อเสนอในการลงทุน อาทิ การอํานวยความสะดวกเรื#องขันตอนกฎหมายศุ
,
ลกากรทีช# ่วยส่งเสริมการ
นําเข้ าและส่งออกสินค้า โดยมีความชัดเจนว่าจะเข้ าลงทุนพื ,นที#ใดจะได้ ข้อสรุปในวันที# 31 มีนาคม 2560 ก่อนเสนอให้ บอร์ ดอีอีซี และ
ครม.เห็นชอบต่อไป
Page 10 of 13

10 เมษายน 2560

WWW.TAFATHAI.ORG

‘อาลีบาบา’ ยึด! สุวรรณภูมิ (ต่ อ)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า หลังจากที#ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ได้ ลงนามหนังสือ
แสดงเจตจํานง (Letter of Intent) กับประธานบริ ษัท Alibaba Group จํากัด เมื#อปลายปี 2559 ที#ผ่านมา ที#เมืองหางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื#อส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ตัง, แต่ระดับ
ฐานรากจนถึง SMEs ที#สามารถส่งออกได้ ให้ สามารถดําเนินธุรกิจผ่าน
ช่องทาง e-Commerce พร้ อมพัฒนาบุคลากรของไทยก้ าวสู่เศรษฐกิจยุค
ดิจิทลั โดยสาระสําคัญของความร่วมมือครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญคือ
(1) การเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของ SMEs และการพัฒ นา National
e-Commerce Platform (2) การพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทัล
และเทคโนโลยี (3) การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ในประเทศ และ (4) การ
เชิ ญ ชวนบริ ษั ท Alibaba Group มาลงทุน ในโครงการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC)
การพั ฒนาระบบโลจิสติกส์ ในประเทศ โดยบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จัดตังคณะทํ
,
างานผลักดันความร่ วมมือพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานและการจัดตัง, คลังสินค้ าทัณฑ์ บน (Bonded Warehouse) ร่ วมกับกลุม่ ธุรกิจในเครื อ Alibaba และหน่วยงานรัฐที#เกี#ยวข้ อง
อาทิ กรมศุลกากร เพือ# การดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการมากขึ ,น
การเชิญชวนบริ ษั ท Alibaba Group มาลงทุนในโครงการพั ฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวัน ออก (Eastern Economic
Corridor Development : EEC) กระทรวงพาณิชย์ได้ นําคณะทํางานของบริ ษัท Lazada จํากัด ซึง# เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม บริ ษัท Alibaba
Group จํากัด และได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้แทนในการหารื อแนวทางพัฒนาโครงการ E-Commerce Park ในไทย เยี#ยมชม 3 นิคม
อุตสาหกรรมที#มีศกั ยภาพในโครงการ EEC ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมปิ# นทอง (จ.ชลบุรี) เหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ ด (จ.ชลบุรี) และ อมตะ
ซิตี , (จ.ระยอง) โดยโครงการ Lazada e-Commerce Park ของ Lazada Group นี , ถือเป็ นโครงการสําคัญเป็ นอย่างยิ#ง และแสดงถึง
ความมุ่งมั#นในการลงทุนในประเทศไทยในอีกหลายปี ข้ างหน้ า ซึ#งโครงการนีจ, ะทําหน้ าที#เป็ นช่องทาง (Gateway) สู่ตลาดโลก และ
ประเทศเพือ# นบ้ านของไทย รวมถึงจะเป็ นศูนย์รวมของระบบโครงสร้ างด้ านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนสู
ั , ง และ Ecosystem ครบวงจร
สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต ผู้ให้ บริการ และพันธมิตรทางโลจิสติกส์
นอกจากความร่ วมมือกับบริ ษัท Alibaba Group ที#มีมาอย่างต่อเนื#องแล้ วนัน, ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เอง ก็ได้ มีการจัด
โครงการเพื#อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ e-Commerce มาโดยตลอด โดยให้ ความสําคัญกับการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ เกษตรกร
SMEs และ e-Market Place โดยมี โครงการ อาทิ โครงการช่ ว ยชาวนาขายข้ า วผ่ า นระบบออนไลน์ เพื# อ ขยายตลาดค้ า ข้ า วทัง,
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในส่วนต่างประเทศได้ มกี ารเชื#อมโยงกับเว็ปไซต์ Thaitrade.com เป็ นที#เรียบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ,
แล้ วกระทรวงพาณิ ชย์ ยังจะได้ ลงพืน, ที#ไปให้ ค วามรู้ กับ SMEs (กลุ่ม OTOP, กลุ่ม ออร์ แกนิกส์, กลุ่ม Halal, กลุ่ม GI เป็ นต้ น) เพื#อ
ยกระดับผู้ประกอบเหล่านี ,ให้ มีความรู้ความสามารถในการค้ าขายผ่านระบบออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ#มยอดขายและสร้ าง
รายได้ เพื#อความอยูด่ ีมีสขุ ของชุนชนอย่างยัง# ยืนต่อไป" รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์กล่าว
แหล่งที#มา http://www.thansettakij.com www.prachachat.net
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ปั จจุบัน เราได้ เข้ าสู่ยุคทีม ีการพัฒนาด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที#พร้ อมจะพลิกโฉมขันตอนการดํ
,
าเนินการและกลยุทธ์ด้าน
โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการทังหลายจํ
,
าเป็ นอย่างยิ#ง ที#จะต้ องพัฒนาการบริหารจัดการด้ านโลจิสติกส์ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อยอดและ
สร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจกับเหล่าผู้ให้ บริการด้ านโลจิสติกส์ด้วยเหตุนี ,กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
และ บริ ษัท รีด, เทรดเด็กซ์ จํากัด ได้ ผนึกกําลังร่วมจัดงาน TILOG-LOGISTIX ขึ ,นอีกครัง, ภายใต้ แนวคิด “ASEAN+6 Connectivity for
Sustainable Growth” ซึ#งจะถูกจัดขึน, ในวันที# 16-18 สิงหาคม 2560 ที#ฮอลล์ 98 โดยมีจุดประสงค์ในการยกระดับและเปลีย# นแปลง
ขัน, ตอนการดําเนินงานด้ านโลจิสติกส์ให้ ทันสมัยมากยิ#งขึ ,น พร้ อมสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ ระยะยาวกับเหล่าผู้ครํ# าหวอดในวงการ
เพื#อการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง# ยืน
สมาชิกท่ านใดสนใจเข้ าร่ วมจองคูหาในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2017 โดยมีรายละเอียดดังนี T
https://webapp.reedtradex.c
- คูหาเปล่ า ขนาด 3x4 เมตร ราคา 15,000 บาท (รวม VAT = 16,050)
o.th/RegisOnline/Exhibitor.a
spx?show=lgx17&_ga=1.106
- หากประสงค์ จะตกแต่ งคูหาเองต้ องเช่ า 2 คูหาขึนT ไป
287366.401899459.1456991
- หากเช่ าพืนT ทีเปล่ า 10 คูหาขึนT ไป อัตราคูหาละ 12,000 บาท (ยังไม่ รวม VAT = 12,840)
คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าร่ วมงาน
- เป็ นนิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในไทยและถือหุ้นโดยคนไทยมากกว่ า 50 %
- เป็ นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้ า และการให้ บริการโลจิสติกส์ การค้ า รวมทังT มีตราสินค้ าเป็ นของไทยด้ วย
- มีภาพลักษณ์ ท ีดี ไม่ มปี ระวัตเิ สียหายทางการค้ า สินค้ าและบริการมีความเหมาะสมกับงาน
สํารองพืนT ที หรือ ต้ องการข้ อมูลเพิมเติม ติดต่ อหมายเลขโทรศัพท์ +66 26867222 วันนีถT งึ 18 เมษายน 2560
อีเมล์ : info@tilog-logistix.com หรือ เยียมชมเว็บไซต์ ได้ ท ี www.tilog-logistix.com
http://www.tilog-logistix.com/ht
ml/for_visitors_th.html#register

เพือยกระดับศักยภาพและจุดแข็งของวงการโลจิสติกส์ ในประเทศไทย องค์กรและสมาคมชั&นนําในประเทศไทยต่ างพร้ อมให้ การ
สนับสนุนการจัดงานแสดงสิ นค้ า เทคโนโลยีและการบริการ TILOG-LOGISTIX ครั&งที 3 อย่ างเต็มทีเ พือ เสริมความแข็งแกร่ ง
ให้ แก่ วงการโลจิสติกส์ ไทย โดยผู้เข้ าร่ วมงานจะสามารถสร้ างเครือข่ ายทางธุรกิจใหม่ ได้ง่ายดายยิงขึน&

รายชือหน่ วยงานทีให้ การสนับสนุ นการจัดงาน
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ACTIVITIES

เมื#อวันศุกร์ ที# 3 มีนาคม 2560 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า พร้ อมด้ วย นายนิธิธร สุขมนัส
อุปนายกสมาคมทาฟ่ า นําคณะ The International Pet and Animal Transportation Association (IPATA)
เข้ าดูงานการจัดการขนส่งสิง# มีชีวติ (ประเภทสัตว์เลี ,ยง) ในฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสินค้ าการบินไทย

สมาคมทาฟ่ าได้ จัดเปิ ดอบรม Dangerous Goods Regulations Course 2017 ในระหว่างวันที# 27- 31 มีนาคม 2560
มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรมครัง, นี ,ทังหมด
,
เป็ นจํานวน 46 ท่าน ณ.ห้ อง 2709 ชัน, 7 อาคาร 2 ตึกการบินไทยศูนย์ลกู เรือ หลักสี#
ซึง# เป็ นคอร์สแรกของปี นี , และในคอร์ สหน้ าท่านใดสนใจเข้ าร่วมอบรม
สามารถติดต่อสอบถามได้ ที# 02-286-0477 : tafa@tafathai.org คุณอุไรรัตน์ หรือ Line @tafathai ได้ เลยค่ะ

เมื$อวันอังคารที$ 28 มีนาคม 2560 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ
พร้อมด้วย นางสาว กฤชภาส์ นาฑีสุวรรณ ผูจ้ ดั การสมาคมฯ
เข้าร่ วมประชุมการพิจารณาประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award
(ELMA) ประจําปี 2560 ครัPงที$ 2/2560 ณ ห้องประชุม 7 ชัPน 7 อาคาร 2 (ริ มถนน)
กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
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