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สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรับสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที 9 ประจําเดือนกันยายน 2560 เดือนนี สนามบินสุวรรณภูมิจะมีอายุครบรอบ
11 ปี กระผมในนาม นายกสมาคมทาฟ่ า ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี ด้ วยครับ ผ่านไปได้ ด้วยดีสาํ หรับงาน TILOG – LOGISTIX
2017 ทางสมาคมฯ ต้ องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี ด้ วยครับ ที;ได้ สละเวลาเข้ าร่วมทํากิจกรรมในบูธของสมาคมทาฟ่ าและ
เข้ าร่ วมรับฟั งสัมมนา เรื; อง “EEC มีบทบาทกับการขนส่งสินค้ าทางอากาศอย่างไรในอนาคต ” ที;ทางสมาคมฯ ได้ จัดขึ นครัง นีค รับ
ความคืบหน้ าโครงการ TAFA Consortium ขณะนี ทีมวิจัยอยู่ในระหว่างเก็บข้ อมูลสําคัญจากสมาชิกฯและผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียในเขต
ปลอดอากร เพื;อให้ การวิจยั ครอบคลุมในทุกมิติ ซึง; จะช่วยให้ การตัดสินใจของกลุม่ เป็ นไปโดยมีหลักฐานสนับสนุนที;ถกู ต้ อง และ ความ
คืบหน้ าเรื; องโครงการนําร่ อง Free Zone โดยสํานักแผนและนโยบายขนส่งและจราจร (สนข) ทีมวิจัยได้ เข้ าพบคณะกรรมการของ
สมาคมฯ ในเดือนสิงหาคมที;ผา่ นมา ได้ รับข้ อมูลสําคัญมากมาย และกําลังอยูใ่ นระหว่างการเข้ าสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิในภาคเอกชน
และหน่วยงานราชการที;เกี;ยวข้ อง เพื;อนําเสนอแผนที;ทกุ ฝ่ ายสามารถนําแผนฯนี  ไปปฏิบัติและได้ ผลสัมฤทธิ_ อย่างมีนัยสําคัญ ผม
จะแจ้ งความคืบหน้ าของโครงการทังสองอย่

างต่อเนื;องให้ สมาชิกฯ ได้ รับทราบในระยะต่อไปครับ
ตัวเลขการส่ งออก เดือนกรกฎาคม 2560 มีมลู ค่าการส่งออก 18,852 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัว 10.5% จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ซึ;งขยายตัว ต่อเนื;องเป็ นเดือนที; 5 โดยปั จจัยสนับสนุนที;สําคัญเกิดจากกลุ่มสินค้ าอุต สาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์
และชิ นส่วนประกอบรวมไปถึงสินค้ าเกษตร ทังนี
 ด้ านตลาด CLMV ก็ยงั ขยายตัวได้ ดี ซึง; ทําให้ สง่ ผลดีต่อเศรษฐกิจในบ้ านเราครับ
วิธี ป ฏิบัติสําหรั บการทําบัตร/ต่ อบัตรอนุ ญาตถาวร ตามที;มีปัญหาร้ องเรี ยนเรื; องการทําบัตร / ต่อบัตร อนุญาตถาวร
เพื;อเข้ าพื นที;ควบคุม ทังบุ
 คคล และ รถ ในเขตพื นที;ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ได้ มีการเข้ าพบหารือกับทาง
คณะทํางานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เพื;อหาแนวทางวิธีแก้ ไขเรื; องดังกล่าว เมื;อวันที; 1 กันยายน 2560 และได้ ข้อสรุปมาแจ้ งให้
สมาชิกทราบแล้ ว (รายละเอียดข่าวหน้ าที; 8) หากมีความคืบหน้ าอย่างไรอีกทางสมาคมฯ จะรีบแจ้ งให้ สมาชิกทราบในเวลาต่อไปครับ
แจ้ งข่ าวประชาสัมพันธ์ - งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ "Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching
- โครงการคณะผู้แทนการค้ าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เจรจาการค้ าและขยายเครือข่าย ณ ประเทศ
มาเลเซีย จัดโดย กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที; 3-8 ตุลาคม 2560
- บริษัท วี. คาร์โก จํากัด คว้ ารางวัล ELMA 2017 ในสาขาผู้ให้ บริการขนส่งสินค้ า
สุดท้ ายนี  ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กบั พนักงานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นายกสมาคม
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A Word from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA e-Newsletter vol.9, this month marks the 11th anniversary of Suvarnabhumi
Airport since its inauguration in 2006. On behalf of TAFA committee and members, I would like to
congratulate AOT on their excellent operation and services provided to all stakeholders. TAFA would
like to thank our members who have participated in TILOG-LOGISTIX 2017 event at TAFA booth and
also would like to extend our gratitude to government officials, business professionals, and general
public for attending “How EEC would contribute to airfreight industry in the future?” seminar. Thank
you all for your interest and participation. Update from TAFA Consortium project, the researcher team
is collecting information from TAFA members and stakeholders to examine every factor involved and
ensure that whatever decision we make will have sufficient and accurate supporting factors. Another
update on Free Zone project approved by OTP (Sor Nor Kor), researcher team obtained information
from TAFA committee early August, and has since interviewed a numbers of government officials and
professionals, to propose a plan that can be successfully implemented and yield significant results. I
will keep you up-to-date on these 2 projects in the next Newsletter. July 2017 export number is at
18.852 billion dollars showing an increase of 10.5% growth compared to same period of last year,
continuously growing for the fifth month in a row. Factors contributing to positive numbers are
automotive parts and components, agricultural products, and CLMV market continues to expand,
which is great for our economy.
Regarding AOT process to apply for permanent and temporary passes for both personnel and
vehicles entering to restricted areas in the airport, TAFA Sub-committee group held a discussion with
AOT officers to outline solution for this issue. You can find more details on page 8 of this newsletter.
PR News:

- “Cross-Border e-Commerce Solutions” seminar & business matching by DITP
- Logistics Services Trade Representatives and Networking event in Malaysia
organized by DITP during 3-8 October 2017
- V. Cargo Co., Ltd. the recipient of ELMA 2017 for excellence in transportation

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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ตัวเลขการส่งออก เดือน กรกฎาคม 2560

กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดส่ งออก ก.ค.เติบโต 10.5%
ดัน 7เดือนแรก ยอดส่ งออกทําสถิติสูงสุ ด ในรอบ 6 ปี
ขยับเป้าส่ งออกทังA ปี 2560 โตร้ อยละ 6 ถึง 6.5%
รายงานตัวเลขการส่งออกของไทย เดือนกรกฎาคม 2560
มีมลู ค่า 18,852 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัว 10.5% จาก
ช่ ว งเดียวกันของปี 2559 ซึ;งขยายตัว ต่อเนื;องเป็ นเดือนที; 5
ตามการฟื นตัวของประเทศคู่ค้าสําคัญ โดยเฉพาะตลาดจีน
ส่งออกขยายตัวถึงร้ อยละ 29.2 ต่อเนื;องเป็ นเดือนที; 9 รวมทัง
ตลาดหลัก อย่ า งสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุ โ รป และญี; ปุ่ น
ขยายตัวดีทกุ ตลาด
นอกจากนี  สินค้ า ส่งออกในทุกกลุ่มสินค้ าขยายตัวได้ ดี
โดยเฉพาะข้ าว ขยายตัวถึงร้ อยละ 98.8 เนื;องจากรัฐบาลเร่ ง
ระบายข้ าวในสต๊ อกเหลือไม่ถึง 1ล้ านตัน ช่วยคลีค; ลายปั จจัย
กดทั บ ตลาดค้ า ข้ า ว ขณะที; สิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมขยายตั ว
ต่อเนื;อ งเป็ นเดือนที; 5ทัง สินค้ า รถยนต์ อุปกรณ์ และชิ น ส่วน
และเครื; องจักรกล เป็ นต้ น ทําให้ ในช่วง 7 เดือนแรกปี นี  การ
ส่ง ออกของไทย มีมูลค่า รวม 132,399 ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ
ขยายตัวถึงร้ อยละ 8.2 ถือเป็ นอัตราสูงสุดในรอบ 6 ปี
นางสาวพิมพ์ ช นก วอนขอพร ผู้อํา นวยการสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มัน; ใจว่า
การส่งออกทังปี
 2560 จะขยายตัวได้ ตามเป้าหมาย ร้ อยละ 5
ทําให้ สาํ นักงานฯ ปรับคาดการณ์ตวั เลขส่งออกเป็ นร้ อยละ 6 6.5 หรือมีมลู ค่า 2.28 - 2.29 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

หลังจากเห็นแนวโน้ มการนําเข้ าและการค้ าของโลกขยายตัว
สู ง ขึ น ร้ อยละ 8-9 โดยเฉพาะเอเชี ย มี แ นวโน้ มที; สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมจะกลับมาขยายตัวได้ ในระดับสูง ทังกลุ
 ่มสินค้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เคมี ภัณ ฑ์ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าง รวมถึ ง การ
ส่ ง ออกสิ น ค้ าเกษตรที; จ ะขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื; อ ง อาทิ ข้ า ว
ยางพารา นํ าตาล
ส่ว นการนํา เข้ า เดือนกรกฎาคม มีมูลค่า 19,040 ล้ าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ขยายตั ว ร้ อยละ 18.5 ส่ ง ผลให้ ไทยขาด
ดุลการค้ า 188 ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ เป็ นครั ง แรกในรอบ 27
เดือนนับจากเดือนเมษายน 2558 ขณะที; 7เดือนแรกปี นี  การ
นําเข้ ามีมลู ค่า 125,616 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ;มขึน ร้ อยละ
15.5 โดยยังเกินดุลการค้ า 6,783 ล้ านดอลลาร์สหรัฐกระทรวง
พาณิชย์ พร้ อมเร่งผลักดันการส่งออกอย่างเต็มทีเ; พือ; ให้ ได้ ตาม
เป้าหมาย
ทัง นี  กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า หากการส่งออกปี นี  จะ
ขยายตัวร้ อยละ 6-6.5 ได้ นัน จะต้ องมีมลู ค่าส่งออกเฉลี;ยต่อ
เดือนหลังจากนี  เกิ น 19,182 ล้ า นดอลลาร์ สหรัฐ และราคา
นํา มันตลาดโลก เฉลี;ยอยู่ที; 45-55 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล
ราคาพืช ผลเกษตรสูง ขึน ร้ อยละ 4-5 เงิ นบาทอยู่ในกรอบ
34-36 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ
อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสีย; งที;ต้องติดตาม คือ ความผัน
ผวนของค่ า เงิ น รวมทัง ความขัด แย้ ง ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และ
เกาหลีใต้ ซึง; อาจไม่นา่ จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย

แหล่งที;มา news.voicetv.co.th
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รายงานปริมาณสินค้าผ่านสนามบินส ุวรรณภ ูมิ
สถิตปิ ริมาณสินค้ าผ่ านท่ าอากาศยานสุวรรณภูมปิ ระจําปี 2560 (มกราคม-กรกฎาคม)
Bangkok Airport Air Cargo Statistics
Total Inbound
2016

2017

Total Transit (Inbound)
Vs. P/Y

2016

2017

Vs. P/Y

หน่วย : ตัน

Total Transit (Outbound)
2016

2017

Vs. P/Y

Total Outbound
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

J un

31,742

32,299

101.75

15,432

17,846

115.64

15,983

18,589

116.30

40,708

43,021

105.68

J ul

32,333

34,521

106.77

16,470

19,928

121.00

17,029

20,838

122.37

37,429

39,884

106.56

Total

217,544

226,195

103.98

110,766

130,068

117.43

115,541

136,375

118.03

268,842

290,366

108.01

สมาคมการค้ าธุรกิจการบินขนส่งสินค้ า (ACBA) รายงานตัวเลขสถิติปริมาณสินค้ าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประจําเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2560 ดังนี 
ปริมาณสินค้ าโดยรวม 7 เดือน ทังสิ
 นค้ า ขาเข้ า ขาออก และถ่ ายลํา มีปริมาณรวมทังสิ
 น 783,004 ตัน เพิม; ขึ นจาก 712,693 ตัน
ของช่วงเดียวกันในปี ที;ผ่าน เพิม; ขึ น 70,311 ตัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

Inbound
ปริมาณสินค้าขาเข้ ารวมอยูท่ ี; 226,195 ตัน เพิ;มขึนจาก

217,544 ตัน ของช่วงเดียวกันในปี ทผี; ่านมา หรือเพิ;มขึ นจํานวน 8,651 ตัน

Outbound
ปริมาณสินค้ าขาออกรวมอยู่ที; 290,366 ตัน เพิ;มขึนจาก

268,842 ตัน ของช่วงเดียวกันในปี ที;ผา่ นมา หรื อเพิม; ขึนจํ
 านวน 21,524 ตัน

Transit (Inbound)
สินค้ าถ่ายลําขาเข้ า มีปริมาณอยู่ที; 130,068 ตัน เพิ;มขึนจากช่

วงเดียวกันในปี ทผี; ่านมา มีปริมาณอยู่ที; 110,766 ตัน หรือเพิม; ขึนเป็
 น
จํานวน 19,302 ตัน

Transit (Outbound)
สินค้ าถ่ายลําขาออก มีปริมาณอยูท่ ี; 136,375 ตัน เพิ;มขึ นจากช่วงเดียวกันในปี ทผี; ่านมา มีปริมาณอยู่ที; 115,541 ตัน หรื อเพิม; ขึนเป็
 น
จํานวน 20,834 ตัน
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12 แอร์ ไลน์ ไม่ ผ่านเกณฑ์ สังหยุดบินระหว่ างประเทศ หลัง ก.ย.นี A

ปั จจุบันมี 22 สายการบินที;อยู่ในกระบวนการออกใบรับรอง
ผู้ดาํ เนินการเดินอากาศใหม่หรือ (AOC Re-certification) จาก
สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยหรื อ กพท. ซึง; การ
ประ เมินล่าสุดคาดว่าจะมีอีก 2 สายการบินเท่านัน ที;จะได้ รับ
มอบ AOC ใหม่ คือ สายการบินนิวเจนแอร์ ซึง; จะรับมอบวันที;
21 สิงหาคมนี  ส่วนเอ็มเจ็ท ปั จจุบันอยู่ในขันตอนการตรวจที

;
4.1 สายการบินกําลังเร่ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องเพื;อให้ เข้ าสู่ขนตอน
ั
4.2 ซึง; คาดว่าจะทันสิ นเดือนนี 
ส่วน 12 สายการบินเป็ นที;แน่นอนแล้ วว่าจะไม่สามารถผ่าน
การตรวจสอบได้ ทนั ในเดือนกันยายนนีต ามที;กพท. กําหนดไว้
และสายการบินเหล่านี ต้ องหยุดทําการบินเส้ นทางบินระหว่าง
ประเทศ ซึ;ง ได้ แก่ 1.โอเรี ยนท์ ไทย แอร์ ไลน์ส 2.เค-ไมล์ แอร์
3. สยามแลนด์ ฟลายอิง 4.บริ ษัท เอช เอส เอวิเอชั;น จํากัด
5.สายการบินเจ็ท เอเชีย 6.บริ ษัท เอซี เอวิเอชั;น จํากัด 7.แอ๊ ด
วานซ์ เอวิเอชั;น 8.สกายวิว แอร์ เวย์ส 9. เอเชีย แอตแลนติก
แอร์ ไ ลน์ ส 10. วี อี เจ็ ทส์ 11.สยามแอร์ ทรานสปอร์ ต และ
12. สายการบินไทยเวียดเจ็ท ซึง; ขณะนี มีบางสายการบิน อาทิ
โอเรี ย นท์ ไทย แอร์ ไลน์ ส และไทยเวีย ดเจ็ท ได้ เสนอขอเพิ;ม
เที;ยวบินในประเทศเข้ ามาแล้ ว ในระหว่างที;ต้องหยุดทําการ
บินเส้ นทางบินระหว่างประเทศ
นายจุฬา สุขมานพ ผู้อํา นวยการ กพท. เปิ ดเผย ว่า การ
ออกใบรับรอง AOC ใหม่ ถือเป็ นพื นฐานสําคัญในกระบวนการ
ขอปลดธงแดง จากองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ

หรื อ ICAO ซึ;งล่าสุด กพท.คาดว่า จนถึงสิน เดือนสิงหาคมนี 
จะสามารถออก AOC ให้ สายการบินของไทยได้ รวมทัง หมด
10 สายการบิน ส่วนอีก 12 สายการบินที;เหลือ นับจากเดือน
กันยายนนีเ ป็ นต้ นไป ผู้ประกอบการรายใดที;ย ังไม่ได้ AOC
ใหม่ กพท.จะสัง; ให้ หยุดทําการบินเส้ นทางบินระหว่างประเทศ
ไว้ ก่ อ น เพื; อ รอการปลดธงแดงและจนกว่ า จะผ่ า นการ
ตรวจสอบ
เนื;องจากคาดว่าในเดือนกันยายนนี  ทาง ICAO น่าจะเข้ ามา
ตรวจสอบICVM (ICAO Coordinated Validation Mission)
เพื;อปลดธงแดง ตามที; กพท. ได้ ยื;นขอไปแล้ วตัง แต่วันที; 30
มิถนุ ายนที;ผ่านมา ซึ;งก่อนหน้ านี  กพท.ได้ ออก AOC ใหม่ให้
สายการบินไปแล้ ว 8 สายการบิน ได้ แก่ บางกอก แอร์ เวย์ส,
ไทยแอร์ เ อเชี ย,การบิน ไทย,นกสกู๊ต ,ไทยแอร์ เ อเชี ย เอ็ ก ซ์,
นกแอร์ ,ไทยสมายล์ และไทยไลอ้ อน แอร์ และมี 2 สายการบิน
ที;อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ที;คาดว่าน่าจะออก AOC ใหม่ได้
ภายในเดือนสิงหาคม คือสายการบินนิวเจนแอร์ และ เอ็ม เจ็ท

“ที; ผ่ า นมา กพท.ได้ แจ้ ง ให้ ส ายการบิ นต่ า งๆได้ รั บทราบ
ล่วงหน้ าแล้ วว่า หากสายการบินใดยังไม่ได้ AOC ใหม่ภายใน
เดือนกันยายนนี  เราจะไม่ให้ ทําการบินในเส้ นทางบินหรื อเพิม;
เที;ยวบินในเส้ นทางบินระหว่างประเทศ ดังนันหากสายการบิ

น
ที;ไม่ผ่า นการตรวจสอบภายในช่ว งเวลาดังกล่าว มีก ารขาย
บัตรโดยสารหรือทําโปรโมชันออกไป เมื;อถึงเวลาแล้ ว บินไม่ได้
สายการบิ น เหล่ า นัน ต้ อ งบริ ห ารจัด การและรั บ ผิด ชอบกับ
ผู้โดยสารที;ขายตัว ล่วงหน้ าออกไป”
แหล่งที;มาข่าว http://www.thansettakij.com/
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วิธีปฏิบัติสําหรับการทําบัตร / ต่ อบัตรอนุญาตถาวร
เพือ เข้ าพืน ทีควบคุมทังบุคคลและรถ ในเขตพืน ทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ตามที;มีปัญหาร้ องเรียนเรื;องการทําบัตร / ต่อบัตร อนุญาต ถาวร เพือ; เข้ าพื นทีค; วบคุม ทังบุ
 คคล และ รถ ในเขตพื นที; ทสภ.
คณะอนุกรรมการสมาคมฯ โดยการนําของ คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ ได้ มีการเข้ าพบหารือกับทาง
คณะทํางานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เพื;อหาแนวทางวิธีแก้ ไขเรื;องดังกล่าว เมือ; วันที; 1 กันยายน 2560 ได้ ข้อสรุปดังนี 
•

การ ต่อ อายุ บัตร บุคคล และ รถยนต์ ทางการท่า ได้ ยดึ หลัก คําสัง; ของ กรมการบินพลเรือน ทีไ; ด้ มีการปรับเปลีย; น
ในปี 2560 เรื;องหลักการ ขอมีบตั รถาวร รายปี สําหรับ บุคคล และ รถยนต์ ดังนัน
o

o

o

o

•

การต่อบัตรในแต่ละครัง จําเป็ นต้ องมีเอกสารทีก; ําหนด ทุกครัง ในการทําการต่ออายุ
การตรวจสอบข้ อมูลบุคคล จากทางหน่วยงานที;เกี;ยวข้ อง ได้ ถกู กําหนด ให้ มีการตรวจสอบ ทุกปี มิใช่ 3 ปี ครัง
ตามที;เคยแจ้ ง
การตรวจสอบข้ อมูลบุคคลหากพบว่ามีประวัตคิ ดี ต้ องมีหลักฐานการยุตคิ ดี จากทางตํารวจ และ ศาล มาประกอบ
ในการขอต่ออายุ หรือขอมีบตั ร
คดีที;เกี;ยวข้ องสามารถดูรายละเอียดได้ ตามเอกสานแนบ

กรณีรถยนต์บคุ คลทีม; าขอสมาชิก ต้ องแสดงหลักฐานการเป็ นผู้ครอบครอง ให้ เห็นชัด ซึง; หลักเกณฑ์ดงั กล่าวทางห้ องบัตร
จะแจ้ งให้ ทราบโดยประกาศให้ เด่นชัดต่อไป
ทาง คณะทํางานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย จะดําเนินการอธิบายเจ้ าหน้ าที;หน้ างานให้ มีข้อมูลที;ชดั เจนและเพียงพอต่อ
การอธิบาย ไม่ให้ เหมือนทีผ; ่านมาและอาจต้ องมีการประชุมร่วมกันอีกครัง

•

อาจมีการยื;นหนังสือ ถึง บมจ. ท่าอากาศยานไทย อีกครัง เพือ; ความชัดเจน และเพื;อให้ มีมาตรฐานในการทํางานในทิศทาง
เดียวกัน อาจมีการกล่าวถึง ในความไม่สะดวกทีเ; กิดขึ น เพื;อให้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย รับไปพิจารณาหาทางแก้ ไขอีกทาง
หนึง; ด้ วย

ดาวน์โหลด วิธีการปฏิบตั ิสาํ หรับฝ่ ายบริ หารการขนส่ งในการออกบัตรอนุ ญาตสําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ได้ที+ http://www.tafathai.org/upload_images/file/AOT.pdf
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ท่านจะได้ รับรู้ถงึ โอกาสการทําการตลาดช่องทางใหม่ผ่านการค้ าออนไลน์ข้ามพรมแดนพร้ อมทังรั บฟั งกลยุทธ์การเจาะตลาด
และข้ อมูลแนวโน้ มสินค้ าที;เป็ นประโยชน์ อีกทัง ภายในงานท่านจะได้ เจรจาจับคูธ่ ุรกิจกับ e-Marketplace ชัน นําระดับโลก ที;จะมา
เลือกสรรสินค้ าคุณภาพจากท่าน เพือ; ส่งต่อไปยังตลาดเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ครบทุกเรื;อง Cross
Border e- Commerce สนใจสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย ได้ ท ี http://bit.ly/2eH0KZ7
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม 02 507 7858, 02 507 7855
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ขอเชิญเข้ าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้ าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เจรจาการค้ าและขยายเครื อข่าย
ในงาน FIATA ณ ประเทศมาเลเซีย เพื;อสร้ างโอกาสในการจัด Business Matching
และแสดงความพร้ อมของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

ระหว่ างวันที 3-8 ตุลาคม 2560

จะเป็ นโอกาสอันดีของผู้ประกอบธุรกิจบริ การโลจิสติกส์ไทยที;ต้องการขยายการให้ บริ การโลจิสติกส์
ในประเทศมาเลเซีย และ/หรื อสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรธุรกิจบริ การโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน
สร้ างโอกาสในการจัด Business Matching ผ่านการเข้ าร่ วมงาน FIATA World Congress 2017
สามารถสมัครได้ ตั งแต่วนั นี ถึงวันที; 22 กันยายน 2560
หรื อสอบถามรายละเอียดได้ ที; นางสาวทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์, นางสาวศานตมล แก้ วเงิน
โทร.0-2507 8426, 8423 โทรสาร :0-2547 4241 E-mail : tradelogistics@ditp.go.th
สํานักส่งเสริ มธุรกิจสร้ างสรรค์ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ Website : www.ditp.go.th
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นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคม
พร้ อมด้ วยคณะกรรมการบริหารสมาคม
เข้ าร่วมพิธีเปิ ดงานแสดงสินค้ า
“TILOG-LOGISTIX 2017"

จัดขึ น

ในระหว่างวันที; 16-18 สิงหาคม 2560
ที;ฮอลล์ 98 ณ ไบเทค บางนา
โดยมีจดุ ประสงค์ในการยกระดับและ
เปลีย; นแปลงขันตอนการดํ

าเนินงาน
ด้ านโลจิสติกส์ให้ ทนั สมัยมากยิง; ขึ น
พร้ อมสร้ างเสริมความสัมพันธ์ระยะยาว
เพื;อการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง; ยืน

เมื+อวันที+ 17 สิ งหาคม 2560 คุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคม พร้อมด้วย
คุณณรงค์ ศุภนคร เลขาธิการสมาคม และ คุณกฤชภาส์ นาฑีสุวรรณ ผูจ้ ดั การสมาคม เข้าร่ วมหารื อ
กับสมาคมโลจิสติกส์ มณฑลกวางตุง้ และ บริ ษทั Bravia Capital Company Limited ในหัวข้อ
การสร้างระเบียงโลจิติกส์นานาชาติจากมณฑลกุย้ โจว สาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีนสู่ไทย
ถึงมาเลย์เซีย และ ความเป็ นไปด้านการลงทุนและหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์ ณ ห้องประชุม Amber 4
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

เมื;อวันที; 16 สิงหาคม 2560
นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคม
พร้ อมด้ วย คณะกรรมการบริหารสมาคม
เข้ าร่วมประชุมสร้ างเครือข่ายการค้ า
กับ เจ้ าหน้ าที;ระดับสูงจาก Pyeongtaek Port
และ เจ้ าหน้ าที;ภาครัฐจาก Gyeonggi city
ที;ได้ เดินทางมาจากประเทศเกาหลี
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เมื;อวันที; 16 สิงหาคม 2560 สมาคมทาฟ่ า ได้ จดั สัมมนา ในหัวข้ อเรื;อง “EEC
มีบทบาทกับการขนส่งสินค้ าทางอากาศอย่างไรในอนาคต ” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื;อให้ ทกุ ภาคส่วนที;เกี;ยวข้ องรับทราบถึงแผนการพัฒนาแนวทางนโยบายของรัฐ
ที;จะดําเนินการในท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบทบาทของการพัฒนาการขนส่ง
สินค้ าทางอากาศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกให้ เป็ นจุดศูนย์กลาง
การกระจายสินค้ าต่อเนือ; งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)
โดยมีท่าน พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อํานวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ให้ เกียรติมาเป็ นวิทยากรบรรยายในครัง นี 

เมื;อวันพุธที; 23 สิงหาคม 2560 คุณนิธิธร สุขมนัส,คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ_
คุณวรวุฒิ ภักดีสตั ยพงศ์ อุปนายกสมาคม พร้ อมด้ วย คุณชิดชัย ฉํ;าพึง;
เลขาธิการสมาคม และ คุณสุวชิ า บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคม
เข้ าร่วมการสัมมนาครัง ที; 1 เพื;อรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการขนส่ง ทางอากาศของประเทศไทย

นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคม เข้ าร่วมโครงการสร้ างเครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพสมาคม ในระหว่างวันที; 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
จัดโดย สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ เพื;อส่งเสริมให้ สมาคมการค้ าเป็ นตัวแทนทีเ; ข้ มแข็งและมี
ศักยภาพ ในการพัฒนากลุม่ ธุรกิจสามารถเชื;อมโยงและต่อยอดธุรกิจของ
สมาคมการค้ า ณ จังหวัดชลบุรี
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กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสํานัก
ส่งเสริมธุรกิจสร้ างสรรค์มอบ “รางวัลผู้ประกอบการทีม; ีความเป็ นเลิศ
ด้ านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจําปี 2560” หรือ ELMA 2017
ให้ แก่ บริษัท วี. คาร์ โก จํากัด ในสาขาผู้ให้ บริการขนส่งสินค้ า พร้ อม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้คว้ ารางวัล ELMA และการสัมมนา
เพื;อเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที;มปี ระสิทธิภาพ
จากผู้ได้ รับรางวัล ELMA 2017 ในงาน TILOG – LOGISTIX 2017
การจัดประกวดรางวัล ELMA ในปี นี มีผ้ ปู ระกอบการสนใจสมัคร
เข้ าร่วมประกวดรางวัลทัง 4 สาขารางวัล ได้ แก่ (1) สาขาผู้ให้ บริการ
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ (Transportation Services) (2) สาขาผู้
ให้ บริการคลังสินค้ า (Warehousing Services) (3) สาขาผู้ให้ บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ หรือตัวแทน
ออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ (4) สาขาผู้ให้ บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
(Third Party Logistics Services: 3PL) ซึง; มีการตรวจประเมินอย่างเข้ มข้ นจากผู้เชี;ยวชาญด้ านโลจิสติกส์จากทังภาครั

ฐและ
ภาคเอกชน ภายใต้ กรอบประเมินด้ านธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ที;ได้ รับการยอมรับแพร่หลายในระดับสากลและเอกชน ผล
ปรากฏว่าผู้ประกอบการทีไ; ด้ รับรางวัล ELMA 2017 ได้ แก่ บริษัท วี. คาร์โก จํากัด ซึง; ได้ รับรางวัลในสาขาผู้ให้ บริการขนส่งสินค้ า
(Transportation Services) เนื;องจากจุดเด่นในด้ านการบริหารงานภายใต้ วิสยั ทัศน์และความมุ่งมัน; ของผู้บริหารที;จะพัฒนาบริการ
โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาเพิม; ประสิทธิภาพ

นายอุดม ศรี สงคราม กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษัท วี. คาร์ โก จํ ากัด เปิ ดเผยถึงความภูมิใจทีส; ามารถคว้ ารางวัล ELMA 2017 ได้ สาํ เร็จ
ว่า “การได้ รับรางวัล ELMA เป็ นกําลังใจให้ กบั วี. คาร์ โก ทุกคน เพราะรางวัล ELMA เป็ นบทพิสจู น์ในศักยภาพธุรกิจของ วี. คาร์ โก
ว่าทําได้ ถึงมาตรฐานระดับโลกแล้ วจริงๆ ทําให้ เรามัน; ใจ ว่าก้ าวต่อไปของ วี. คาร์ โก จะมัน; คงและฉับไวขึ น เกณฑ์มาตรฐานของ ELMA
ทําให้ ผมเข้ าใจว่าการทําธุรกิจจะมองในแง่ผลประกอบการด้ านเดียวไม่พอ เราต้ องมองการพัฒนาองค์กร และองค์กรความรู้ควบคูก่ นั
ถึงเติบโตอย่างยัง; ยืน ดังนันการได้

รางวัล ELMA มาจึงเป็ นกําลังใจให้ วี. คาร์ โก ผลักดันตัวเองให้ ก้าวไปข้ างหน้ าอยูเ่ สมอ ไม่ใช่เพือ;
ความสําเร็จของ วี. คาร์โก เท่านัน แต่เพื;อรักษามาตรฐานของรางวัล ELMA ให้ ทรงคุณค่าตลอดไป
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