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- The late HM King Bhumibol cremation
- TAFA Consortium updates
- Highest export value in 55 months
- Winner of DBD pilot project development

_____________________________________________________________________________________________

สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ที่รักและเคารพทุกท่ าน

ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที่ 10 ประจําเดือน ตุลาคม 2560 ถือเป็ นเดือนแห่งความโศกเศร้ าของพสกนิกร
ชาวไทย เนื่องในเป็ นเดือนแห่งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรํ าเพื่อประชาชนของพระองค์ จะสถิตอยูใ่ นใจของ ปวงชนชาวไทยตลอดไป...........
ความพยายามอย่างมีเป้าหมายของสมาคมฯ ในการผลักดัน Free Zone อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ เกิดการใช้ สทิ ธิประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพ
การให้ บริ การของผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงปริ มาณของระวางต่อสายการบินที่จะเพิ่มขึ ้นด้ วย ในระหว่างที่เรากําลังรอความ
ชัด เจนเรื่ อ งกฎหมายและระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ จ ะเอื อ้ อํ านวยต่ อ การลงทุน TAFA Consortium ใน Free Zone นัน้ สมาคมฯ จะ
ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ อย่างไม่หยุดยังดั
้ งต่อไปนี ้
1. ประสานงานกับ การท่าฯ เพื่อให้ ทราบถึงแผนงานของเรา เพื่อจะได้ ร่วมกันจัดพื ้นที่ VAA ให้ เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์
2. สมาคมฯ จะใช้ เงินทุนก้ อนแรกของสมาชิก ที่ได้ ร่วมกันลงทุนทําการศึกษากิจกรรม ที่สมควรทําในพื ้นที่ของการท่าฯ เพื่อสํารอง
พื ้นที่ไว้ ในระหว่างรอการผลักดันและรอการดําเนินงานต่างๆ ต่อไปครับ
3. เสนอโครงการฟรี โซน บนทุกเวที ไม่วา่ จะเป็ นสภาอุตสาหกรรมฯ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ร่วมกับสภาหอแห่งประเทศไทย และ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อให้ ภาครัฐเข้ าใจถึงความจําเป็ น
และพยายามใช้ งบรัฐฯ ในการทําโครงการวิจยั ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการทํา Free Zone ของเราครับ
- ตัวเลขการส่ งออก: ในเดือนกันยายน มีมลู ค่า 21,224 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขยายตัว 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และเป็ นการส่งออก ในระดับสูงสุดในรอบ 55 เดือน เป็ นผลมาจากการฟื น้ ตัวของการค้ าโลก เศรษฐกิจของประเทศผู้นําเข้ า
ราคาสินค้ าเกษตร อุตสาหกรรมดีขึ ้นครับ ขณะที่ปัจจัยเสีย่ งที่ต้องติดตาม เช่นเรื่ องของค่าเงินบาท คาดว่าไม่น่าจะกระทบต่อการ
ส่งออกหรื อความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเป็ นการแข็งค่าทังภู
้ มิภาคครับ
- กลุ่มเครือข่ ายสมาคมการค้ าด้ านโลจิสติกส์ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นกลุ่มยุทธศาสตร์ ต้นแบบ ผมในฐานะตัวแทนของ
กลุม่ เครื อข่ายสมาคมการค้ าทางด้ านโลจิสติกส์ ได้ นาํ เสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในพื ้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวได้ รับการคัดเลือก จาก 4 กลุม่
ธุรกิจ ให้ เป็ นต้ นแบบยุทธศาสตร์ กลุม่ ธุรกิจ และทางกรมฯ จะดําเนินการผลักดันโครงการดังกล่าวสูก่ ารเป็ นรูปธรรม ต่อไปครับ
- แจ้ งข่ าว IATA ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อย่ าหลงเชื่อ E-mail.ปลอม ทางสมาคมฯ ได้ ประสานกับ ทาง IATA เพื่อตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงดังกล่าว ล่าสุดทาง IATA ยืนยันว่าเป็ นอีเมล์ปลอมอย่าได้ หลงเชื่อเป็ นอันขาด ทางสมาคมฯ จึงแจ้ งมายังสมาชิกเพื่อให้
ทราบโดยทัว่ กันครับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้ า8)
แจ้ งข่ าวประชาสัมพันธ์ - เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมอบรม Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ ที่ 3
และ Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ ที่ 2
- งาน TAFA Bowling 2017
สุดท้ ายนี ้ ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กบั พนักงานในบริ ษัทสมาชิก
Digitally signed by chaiyong
ต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคม
ส

DN: cn=chaiyong, o, ou,
email=chaiyong@apc.co.th,
c=TH
Date: ๒๐๑๗.๑๐.๑๒ ๑๔:๓๓:๒๓
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A Message from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to e-Newsletter vol. 10. October 2017 represents another outpouring of public
demonstration of grief for our nation as the royal cremation of the late His Majesty the King Bhumibol
Adulyadej is set to take place on the 26th. His Majesty the King had dedicated his entire life working
tirelessly to provide and improve the quality of life for his people. HM the King will forever be present in
the soul of Thai’s people.
Purposefully, TAFA effort to drive for full capitalization of Thailand Free Zone incentives and privileges
would be beneficial to all stakeholders in terms of ease of doing businesses and service capabilities
enhancement for Thai entrepreneurs and increasing airlines’ capacity. While waiting for laws and
regulations to be favorable for TAFA Consortium to start investing in the Free Zone, following continuous
actions have already been taken and followed up relentlessly:
1. Coordinating with AOT regarding targeted VAA area to meet with its objectives,
2. Possible part of initial funding by the Consortium to be made ready for the bid if and when our
effort have paid off,
3. Campaigning Free Zone project in every possible stage, so far, such as The Federation of Thai
Industries (FTI), Department of International Trade Promotion (DITP), Department of Business
Development (DBD) in association with Thai Chamber of Commerce (TCC), and Office of Transport
and Traffic Policy and Planning (OTP) to help government realize importance of Free Zone and to
try applying for government budget to fund other researches related to our project.
September 2017 export number is at $21,224 billion dollars, a 13.2% growth year-over-year, and
becomes the highest export value over the period of 55 months due to recovering global trade, stronger
economy of importing countries, agricultural and industrial products better pricing. Although Thai Baht is
getting stronger, not much of affect would impede our export and competitiveness as this seems to be
experienced all across the region.
Logistics Trade Association Network has been chosen a winner of DBD pilot project development in
which, I myself, on behalf of the group, have proposed the “Information Technology Development plan for
Free Zone at the BKKIA” project. DBD is to provide full support to our group’s objectives every possible
way. Further update will be shared in the future.
TAFA was alert by our member who had received a suspicious e-mail claiming to be originated by IATA
office and requested us to verify its authenticity. TAFA had contacted IATA and been advised that the
e-mail was fraudulent. IATA urges every agent not to take any action being suggested in such false e-mail.
PR News

- DGR and Basic Air Cargo workshops are now opened for enrollment, please contact TAFA
staff to ensure available seats for both are the final classes of this year.
- TAFA Bowling 2017

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

Chaiyong Theinvutichai
TAFA Chairman
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ตัวเลขการส่ งออกเดือนสิงหาคม 2560
ยอดส่ งออกเดื อ น สิ ง หาคม 2560 โตพุ่ ง 13.2%
สูงสุดในรอบ 55 เดือน พาณิชย์ ม่ ันใจส่ งออกทัง้ ปี 2560
โต 7% ผลจากตลาดสํ า คั ญ ขยายตั ว -สิ น ค้ าเกษตร
อุตสาหกรรมขยายตัวทัง้ ด้ านปริมาณและราคา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
เปิ ดเผยว่ า การส่ ง ออกทั ง้ ปี 2560 จะขยายตั ว 7% น่ า จะทํ า ได้
โดยการส่ ง ออกในช่ ว งที่ เ หลื อ จากนี ต้ ้ องส่ ง ออกต่ อ เดื อ นเฉลี่ ย
ที่ 19,210 ล้ านเหรี ย ญ สหรั ฐ สหรั ฐ ฯ โดยภาพการส่ ง ออกเดื อ น
สิงหาคม 2560 มีมูลค่า 21,224 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขยายตัว 13.2%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเป็ นการส่งออก ในระดับสูงสุดในรอบ 55 เดือน ส่วนการนําเข้ า มีมูลค่า 19,134 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ขยายตัว 14.9% ส่งผลให้ ไทยมีการค้ าเกิ นดุล 2,090 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และยังส่งผลให้ การส่งออก 8 เดือนแรก
(มกราคม – สิงหาคม 2560) มีมลู ค่าอยูท่ ี่ 153,623 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 8.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เป็ นผลมาจากการฟื น้ ตัวของการค้ าโลก เศรษฐกิจของประเทศผู้นําเข้ า ราคาสินค้ าเกษตร อุตสาหกรรมดีขึ ้น ขณะที่การ
นําเข้ า 8 เดือนแรกของปี มีมลู ค่าอยูท่ ี่ 144,750 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีผลทําให้ การค้ าไทยเกินดุล อยูท่ ี่ 8,873 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
อย่างไรก็ดี การส่งออกที่ขยายตัวเป็ นผลมาจากตลาดสําคัญขยายตัวทุกตลาด โดนเฉพาะตลาดจีน CLMV ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ
ส่วนการส่งออกรายสินค้ าก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือน
ที่ 10 อยู่ที่ 24.7% ทังในด้
้ านราคาและปริ มาณ เช่น ข้ าว ผัก ผลไม้ สดแช่แข็ง กระป๋ องและแปรรูป ยางพารา นํ ้าตาลทราย ไก่สด
แช่แข็งและแปรรู ป และอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋ องและแปรรูป โดยผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง หดตัว อยู่ที่ 5.3% ส่วนใหญ่ตลาด
ส่งออกไปที่ จีน ญี่ปนุ่ อินโดนีเซีย
ในขณะที่กลุม่ สินค้ าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 6 อยู่ที่ 12.2% โดยสินค้ าที่ขยายตัว เช่น ทองคํา ผลิตภัณฑ์
ยาง เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ แผงวงจรไฟฟ้ า ส่วนสินค้ าที่สง่ ออกหดตัว เช่น รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์
สําหรับตลาดส่งออกสําคัญยังขยายตัวต่อเนื่อง ตลาดหลักขยายตัวอยูท่ ี่ 7.5% โดยเฉพาะ สหรัฐ ญี่ปนุ่ สหภาพยุโรป ตลาด
ที่มีศกั ยภาพสูงขยายตัว อยู่ที่ 16.4% โดยเฉพาะตลาดจีน CLMV เอเชียใต้ และเกาหลีใต้ ไต้ หวัน ก็ขยายตัว ส่วนตลาดศักยภาพ
รอง หดตัว อยูท่ ี่ 0.9% เช่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริ กา
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า
การส่งออกปี 2560 คาดว่าขยายตัวได้ ตามที่คาดการณ์ ไว้ เนื่องจากปั จจัยของประเทศคู่ค้าสําคัญเศรษฐกิจดีขึ ้น และคาดว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะทําตลาดเชิงรุกมากขึ ้น บุกทําตลาดทังตลาดเดิ
้
มและตลาดใหม่ เช่น จีน เน้ นเข้ าทําตลาดเมืองหลัก
เมืองรองมากขึ ้น เพื่อขยายตลาดการค้ า การส่งออก ขณะที่สถานการณ์ราคานํ ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้น เป็ นผลดีตอ่ การส่งออกไทย
โดยเฉพาะสินค้ าที่เกี่ยวเนื่อง
ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม เช่ นเรื่องของค่ าเงินบาท แต่ก็ไม่เป็ นปั จจัย
ที่นา่ กังวลมาก คาดว่าไม่นา่ จะกระทบต่อการส่งออกหรื อความสามารถในการแข่งขัน
เนื่องจากเป็ นการแข็งค่าทังภู
้ มิภาค แต่อย่างไรก็ดีมองว่าค่าเงินบาทแข็งค่าอยูท่ ี่ 33-34
บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ อาจจะมีผลกระทบต่อภาพการส่งออกในปี 2561 มากกว่า
อย่างไรก็ดี ภาพการส่งออกในปี 2560 ของไทยยังเป็ นไปในทิศทางที่ขยายตัว
แหล่งที่มา https://www.prachachat.net/
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กลุ่มเครื อข่ ายสมาคมการค้ าด้ านโลจิสติกส์ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นกลุ่มยุทธศาสตร์ ต้นแบบ
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย ดําเนินการส่งเสริ มการสร้ างเครื อข่าย
สมาคมการค้ าและจัดทํ ายุท ธศาสตร์ จํ านวน 4 กลุ่ม
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ สมาคมการค้ าเป็ นตั ว แทนที่
เข้ มแข็ ง และมี ศั ก ยภาพ ในการพั ฒ นากลุ่ ม ธุ ร กิ จ
สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจของสมาคมการค้ า
ทัง้ ในรู ป แบบระหว่ า งกลุ่ ม Cluster ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม
เชื่ อมโยง หรื อ ระหว่าง Value Chain ของแต่ล ะธุรกิ จ
พร้ อมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ต้นแบบสูก่ ารปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นรูปธรรมนัน้

ทังนี
้ ้ ผู้แทนกลุม่ เครื อข่ายสมาคมการค้ าด้ านโลจิสติกส์ ซึง่ ประกอบด้ วย
คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผ้ ใู ห้ บริ การโลจิสติกส์ประเทศไทย
คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
คุณเกตติวิทย์ สิทธิสนุ ทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
คุณเลิศชาย พงษ์ โสภณ นายกสมาคมออกของรับอนุญาตประเทศไทย
คุณผนิศวร ชํานาญเวช นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์
อุปนายกธุรกิจคลังสินค้ าไซโลและห้ องเย็น
ได้ นําเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานของธุรกิจ
ด้ านโลจิสติกส์ โดยดําเนินการในหน่วยงานนําร่อง ได้ แก่ พื ้นที่เขตปลอดอากร
(Free Zone) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าพิจารณา
ให้ เป็ นต้ นแบบยุทธศาสตร์ กลุม่ ธุรกิจ ซึง่ มี 4 กลุม่ ธุรกิจ ที่ได้ เข้ าร่วมคัดเลือกครัง้ นี ้
และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า ในฐานะตัวแทนของกลุม่ เครื อข่ายสมาคม
การค้ าทางด้ านโลจิสติกส์ ได้ เป็ นผู้นําเสนอยุทธศาสตร์ สมาคมการค้ า ด้ านโลจิสติกส์ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและก้ าวสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางทางด้ านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ทังนี
้ ้
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวได้ รับการคัดเลือก จาก 4 กลุม่ ธุรกิจ ให้ เป็ นต้ นแบบยุทธศาสตร์ กลุม่ ธุรกิจ และทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ จะดําเนินการผลักดันโครงการดังกล่าวสูก่ ารเป็ นรูปธรรม ต่อไป....
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โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่ บทการขนส่ งทางอากาศของประเทศไทย
สืบเนื่องจาก สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้ งบมาจากรัฐบาลให้ ดําเนินการ
การศึกษาโครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เพื่อเป็ นกรอบทิศทางการพัฒนาการขนส่งทาง
อากาศในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2571) และขับ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ เป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาค ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศในอนาคต
สมาคมฯ โดยคุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคม และคุณสมบัติ ประสานศิลป์
ชัย กรรมการบริ หาร ได้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการศึกษา
จัดทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยในครัง้ นี ้ด้ วย มีการเข้ าร่วม
ประชุมและ ได้ นาํ เสนอโครงการนําร่อง (Pilot Project) เกี่ยวกับ เรื่ องเขตปลอดอากร
(Free Zone) ที่ยงั คงเป็ นปั ญหายืดเยื ้อมายาวนาน ทังนี
้ ้ได้ รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่
จากคณะกรรมการฯ ให้ ได้ รับเลือกเป็ น 1 ใน 2 โครงการนําร่ อง (จากทังสิ
้ ้นกว่า 20
โครงการ) และมี ม ติ เห็ น ชอบของคณะกรรมการชุ ด นี ้ ให้ ทางบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
(บริ ษัท AMP Consultants) ต้ องทําการศึกษาโครงการนี ้ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือน
เพื่อให้ สามารถนําไปใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ ทนั ที และเห็นผลชัดเจนอย่างเป็ นรูปธรรม
บริ ษั ท เอเอ็ ม พี คอนซัล แตนท์ จํ า กั ด (AMP) ซึ่ ง เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบและศึ ก ษา
โครงการนี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) ให้ ดํ า เนิ น การจัด ประชุ ม กลุ่ม ย่ อ ยครั ง้ ที่ 1 (focus group meeting #1
เฉพาะผู้ประกอบการฯ) เพื่อรับฟั งความคิดเห็น-ข้ อกังวล-ข้ อเสนอแนะ ในประเด็น Free Zone จากผู้ประกอบการขนส่งสินค้ าทาง
อากาศโดยตรง
สมาคมฯ จึงได้ ออกจดหมายเรี ยนเชิญ สมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน กับ สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ บริ ษัท ที่จดั ทําโครงการ เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จํากัด (AMP) ผลักดัน-ส่งเสริ มให้ Free
Zone ของประเทศไทย เป็ นฟรี โซนสมบูรณ์แบบและตอบโจทย์ความต้ องการของธุรกิจอย่างแท้ จริ ง

ทังนี
้ ้ สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ ตอบรับการเข้ าร่ วมประชุม (focus group meeting #1 เฉพาะผู้ประกอบการฯ) มาเป็ น
จํ า นวนมาก “ทุ ก เสี ย งของท่ านแม้ จ ะเป็ นแค่ เสี ย งเล็ ก ๆ แต่ ก็ เป็ นเสี ย งที่ สํา คั ญ ” ช่ ว ยผลั ก ดั น โครงการนี ใ้ ห้ บ รรลุ
ผลสําเร็ จ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ผู้ประกอบการขนส่ งสินค้ าและผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ และธุรกิจต่างๆ อีก
มากมาย หลังจากการประชุมครัง้ นี ้ ได้ ข้อสรุปและมีความคืบหน้ าอย่างไร สมาคมฯ จะรายงานให้ สมาชิกทราบ ในเวลาต่อไป
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ศุลกากร มัน
่ ใจอาลีบาบาไมทงิ้ ไทย ยังถกตัง้ อีคอมเมิรซ
 พารค ป 2019
นายกุลิศ สมบั ติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิ ดเผยว่ า กรณี อาลีบาบาจะย้ ายฐานการดําเนินการไปยัง
ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากติดขัดในกฎหมายของศุลกากรไทย ไม่เป็ นความจริ ง เพราะขณะนี ้กรมศุลกากรกับ
ทางอาลี บ าบาและลาซาด้ า ได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ กั น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ที่ จ ะเปิ ดอี ค อมเมิ ร์ ซ พาร์ ค ในปี 2019 ในโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรื อ อีอีซี
นอกจากนี ้ พ.ร.บ.กรมศุลกากรใหม่ ยังสนับสนุน
การดําเนินการของอาลีบาบาและลาซาด้ า โดยการตัง้
เขตปลอดอากรจะทําได้ ง่ายขึ ้น จากเดิมหากอาลีบาบาจะมาตัง้
เขตปลอดอากรเพื่อนําสินค้ าหรื อวัตถุเข้ ามาประกอบเป็ นสินค้ า
นอกจากต้ องขออนุญาตกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมดแล้
้
ว แต่กฎหมายใหม่ขออนุญาตกรมศุลกากรเพียงแห่ง
เดี ยว และการนํ าสิ น ค้ าจากเขตปลอดอากรไปจํ าหน่ายต่อ ใน
ต่างประเทศ ก็ ไม่ ต้อ งขออนุญ าตและเสี ยภาษี ยกเว้ น การนํ า
สินค้ าเข้ ามาขายในประเทศเท่านัน้ ที่ต้องแจ้ งและเสียภาษี
สําหรั บเรื่ องสินค้ าผ่ านแดนในกฎหมาย ที่ มีการต้ อง
เปลี่ ยนถ่ายลํ า กรมศุลกากรจะมีระบบป้องกันเปิ ดตู้ในระหว่าง
การขนย้ าย อํานวยความสะดวกให้ กับผู้ประกอบการ โดยที่ ไม่
ต้ องผ่านพิธีการศุลกากรนําเข้ าสินค้ าและออก ทําให้ เกิดความสะดวกการค้ ามากขึ ้น
นายกุ ลิศ กล่ าวว่ า กฎหมายของกรมศุ ลกากร
จะมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ในวั น ที่ 13 พ.ย. นี ้ จะอํ านวย
ความสะดวกการค้ าให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ รวมถึ ง
อาลีบาบา และลาซาด้ า ที่เป็ นพันธมิตรทางการค้ า
มากขึ ้นแหล่งที่มา http://www.posttoday.com/
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IATA แจ้ งข่ าว E-mail.ปลอมอย่ าหลงเชื่อ!!!
เรี ยน สมาชิกทาฟ่ า
เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากสมาชิกของสมาคมฯ ว่า

E-mail: International Air Transport Association pezlodge@mweb.co.za
เป็ นอีเมล์ปลอมอย่ าได้หลงเชื่อ

ทางสมาคมฯ ได้มีการตรวจสอบกับทาง IATA เรี ยบร้อย ว่าเป็ นอีเมล์ปลอมจริ ง
จึงเรี ยนแจ้งมาเพื่อให้สมาชิกทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานในบริ ษทั ของท่านให้ทราบโดยทัว่ กัน
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมตัวแทนขนส่ งสินค้ าทางอากาศไทย
เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมอบรม
Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ ที่ 3
ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560
Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ ที่ 2
ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ติดต่อสอบถามได้ ที่สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
โทร 02-286-0477 หรื อ E-mail:tafa@tafathai.org

Line:@tafathai

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ Website: www.tafathai.org
รั บสมัครจํานวนรอบละ 50 ที่น่ ังเท่ านัน้
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ข่าวประชาสัมพันธ์
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TAFA ACTIVITIES

คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาเครื อข่ายสมาคมการค้า
เพื่อทบทวนและปรับปรุ งร่ างยุทธศาสตร์ สมาคมการค้า 4 กลุ่มธุรกิจ
และพัฒนาเครื อข่ายสมาคมการค้าในการยกระดับการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก โซเวอเรน รี สอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการ
สมาคม พร้ อมด้ วย คุณชัยพล สหะปิ ยะพันธุ์, คุณอาร์ ม สร้ อยนาคพงษ์
อนุกรรมการสมาคม และ คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคม
เข้ าพบเพือ่ แสดงความยินดี กับ คุณพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคม พร้ อมด้ วย คุณอาร์ ม
สร้ อยนาคพงษ์ อนุกรรมการสมาคม และ คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ
ผู้จดั การสมาคม เข้ าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย
และกํากับดูแลระบบ National Single Window (NSW)
ครัง้ ที่ 2-2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผา่ นมา
ณ.ห้ องประชุมภาศกรวงศ์ ชัน้ 2 อาคาร1 กรมศุลกากร
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วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า
พร้ อมด้ วย คุณกัลศิรื อินทรภูวศักดิ์ อุปนายกสมาคมทาฟ่ า
และ คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมทาฟ่ า
เข้ าร่วมประชุมหารื อแนวทางการจัดการเขตปลอดอากร/
เขตประกอบการค้ าเสรี (Free Zone) และร่วมให้ ข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขจัดอุปสรรคเพื่อการส่งเสริ มการนําเข้ าส่งออก
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า
พร้ อมด้ วย คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมทาฟ่ า
เข้ าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแสดงสินค้ าโลจิสติกส์
ประจําปี 2561 เพื่อหารื อเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดงาน
แสดงสินค้ า TILOG-LOGISTIX 2018
รวมทังแผนการตลาดและแผนประชาสั
้
มพันธ์ของงานแสดงสินค้ า
ดังกล่าว ณ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นายกสมาคมทาฟ่ า เข้ าร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลีย่ น
ข้ อคิดเห็นและหารื อร่วมกับผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ดร.วิรไท สันติประภพ ในประเด็น ค่าเงินบาทและ
อัตราดอกเบี ้ยในเรื่ องการดําเนินนโยบายทางการเงินของ
ธปท. และประเด็นความพร้ อมของนวัตกรรมทางการเงิน
หรื อ FinTech ในประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ โดยการจัดงานในครัง้ นี ้เป็ นความร่วมมือของ
3 หน่วยงานได้ แก่ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
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