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สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2560 ถือเป็ นเดือนสุดท้ ายของปี แล้ วนะครับ ในช่วง
เวลาที1เรากําลังจะก้ าวเข้ าสู่ปี 2561 หลายหน่วยงานคงกําลังตื1นตัวและปรับเปลี1ยนวิธีการทํางานให้ สอดคล้ อง กับ พรบ. ศุลกากร
2560 ที1ประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการ เมื1อวันที113 พฤศจิกายน 2560 ซึ1งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ทังทางตรงและทางอ้
C
อม ดังนันC
เราต้ องติดตามสถานการณ์ให้ ดี เพือ1 นํามาปรับหาวิธีการและกลยุทธ์ที1เหมาะสมพร้ อมรับมือกับสิง1 ทีก1 ําลังจะเกิดขึ Cนต่อไปครับ
ในการประชุ ม คณะทํ า งานประชารั ฐ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การค้ า ธุ ร กิ จ บริ ก ารและการลงทุน ในต่ า งประเทศ (D4) โดยมี
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็ นประธานคณะ เมื1อวันที1 30 สิงหาคม 2560 ที1ผ่านมา ที1ประชุมมีมติให้ แต่งตังคณะทํ
C
างานย่อย
ด้ านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื1อเร่งรัดการดําเนินการในแผนงานเร่ งด่วนภายใต้ คณะทํางานประชารัฐ D4 อาทิ
เรื1 องการผ่านแดนทังขาเข้
C
าและขาออก การสร้ างศูนย์กระจายสินค้ า การปรับแก้ ไขกฎระเบียบด้ านการส่งเสริมกิจการค้ าปลีก-ส่ง การ
จัดตังC Free Zone เป็ นต้ น ซึ1ง ผมในฐานะนายกสมาคมได้ รั บเกี ย รติ ใ ห้ เ ป็ นคณะทํา งานชุด นี ดC ้ ว ย ทังC นี ผC มจะพยายามอย่ า งสุด
ความสามารถเพื1อที1จะผลักดันให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที1เป็ นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของพวกเราให้ เกิดผล
สําเร็จอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไปครับ
ความคื บ หน้ า โครงการศึก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการใช้ พื นC ที1 เ ขตปลอดอากร ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ โดยกลุ่ม TAFA
Consortium สมาคมได้ ส่งอีเมล์ลงวันที1 6 ธันวาคม 2560 เพื1อเชิญชวนสมาชิกให้ เข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญ ในวันที1 27 ธันวาคม
2560 เพื1อรับฟั งสรุ ปผลการศึกษา ข้ อคิดเห็นเสนอแนะ และถาม-ตอบในทุกแง่มมุ พร้ อมทังC ร่ วมกันตัดสินใจว่าเราจะเดินกันไปใน
ทิศทางใดต่อไป กรุณาตรวจสอบอีเมล์และตอบรับการเข้ าร่วมประชุมมายังสมาคมฯ โดยด่วนนะครับ
ตัวเลขการส่ งออก ในเดือน ตุลาคม 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื1องเป็ นเดือนที1 8 ที1 13.1% คิดเป็ นมูลค่า 20,083
ล้ านเหรียญสหรัฐ เมื1อเทียบกับช่วงปี ก่อน รวม 10 เดือนแรกปี 2560 การส่งออกมีมลู ค่า 195,518 ล้ านเหรียญสหรัฐ เพิ1มขึ Cน 9.7%
สูงสุดในรอบ 6 ปี เป็ นผลจากการส่งออกสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื1องเป็ นเดือนที1 12 ที1 9.6%
การเชือมโยง One Belt, One Road ลงบนยุทธศาสตร์ EEC ของไทย กําลังเป็ นเรื1องที1น่าติดตามมากในขณะนี Cครับ เพราะ
รั ฐ บาลเตรี ยมการที1จ ะปลดล็อกกฎหมายต่างๆ เพื1อให้ ไทยสามารถเป็ นศูนย์ก ลางกระจายสินค้ าได้ ซึ1งถ้ า มีก ารทํา ได้ จริ งอย่างที1
คาดการณ์ไว้ ก็จะเป็ นผลดีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศของพวกเราครับ
การชําระค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต เขตปลอดอากร เนื1องจาก พรบ.ศุลกากร 2560 มีการนําระบบใบอนุญาตมาใช้ ซึ1ง
กําหนดให้ ผ้ จู ดั ตังเขตปลอดอากรและผู
C
้ ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และชําระค่าธรรมเนียมรายปี
เพื1อรักษาสถานะใบอนุญาตไว้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที1 13 พฤศจิกายน 2560 ครับ
แจ้ งข่ าวประชาสัมพันธ์ - โครงการสัมมนา เพื1อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขยายตลาดส่งออกผ่านอาลีบาบา
หลักสูตร “รวยลัด รวยไว กับการส่งออกสินค้ าไทยสูต่ ลาดโลก...ด้ วย อาลีบาบา”
สุดท้ ายนี C ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กบั พนักงานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นายกสมาคม
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A Word from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA December 2017 Newsletter. It is likely that we all still have been adjusting our
working process to cope with direct and indirect impact to our business from the new Customs Law
2560 since 13th November 2017. It would be better that we stay alert of surrounding situation to ensure
we have the right strategy and execution plan in place carry us forward to good start in 2018.
From the Public-Private Steering Committee for Trade, Service Business, and Foreign Investment
Promotion, also known as D4, meeting on 30 August 2017 led by Minister of Commerce, the committee
has reached a resolution to establish a sub-committee working over development of international
logistics business in Thailand. The intention is to expedite D4 urgent agenda such as cross-border
transportation, distribution center initiative, wholesale-retail regulations change, Free Zone
enablement, etc. As TAFA Chairman, it is my honor to have been selected into the sub-committee
group. I will try my best to push for changes that would help clear long-standing obstacles affecting
our business for future success.
TAFA Consortium project, the study is approaching its final stage with few new conditions being
examined thoroughly before the conclusion being made. Therefore, TAFA has sent e-mail invitation
calling for TAFA Extraordinary meeting to be convened on 27 December 2017 to present findings of
the study, gather members’ opinions, Q & A that would lead to a collective decision of what and how
further steps can be taken later on. Please check TAFA e-mail dated 6/12/17 and confirm your
participation as soon as possible.
October 2017 saw Thailand’s export number increased for the 8th consecutive month in a row at
13.1% YOY valued at 20,083 Billion US Dollars. Overall YTD Thailand export, a 9.7% increase, is at
195,518 Billion US Dollars, the highest value in 6 years, due to 12-month continuous growth of
agricultural products export that enjoy a 9.6% increase of the sector.
Strategy of EEC in Thailand includes the connection to One Belt One Road initiative that will need
government’s support for laws & regulations changes to help establish TH as ASEAN Distribution
Center. If such government endeavor is successful, the airfreight and logistics industry will reap many
benefit in the future. So, we must continue to keep abreast of the EEC development.
According to Customs Law 2560 indicates that Free Zone Operators (both landlord and tenants)
must pay registration fee based on their activities within the Free Zone and an annual fee to keep their
status as ‘active’ within 180 days after 13th November 2017. Please make sure you’ve complied by it.
PR News

- Seminar for entrepreneurs who are interested in selling through Alibaba platform

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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ตัวเลขการส่งออกเดือน ต ุลาคม 2560
น.ส.พิมพ์ ชนก วอนขอพร ผู้อาํ นวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กล่าวว่า การส่งออกของไทยใน
เดือน ต.ค. 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื%องเป็ นเดือนที% 8 ที% 13.1% หรื อคิดเป็ นมูลค่า 20,083 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เมื%อเทียบกับเดือน
เดียวกันปี ก่อน รวม 10 เดือนแรกปี 2560 การส่งออกมีมูลค่า 195,518
ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐเพิ% ม ขึ7น 9.7 % สู ง สุ ด รอบ 6 ปี เป็ นผลจากการ
ส่ งออกสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื% องเป็ น
เดือนที% 12 ที% 9.6% เมื%อเทียบกับปี ก่อน เช่น ยางพารา ขยายตัว 23.5%
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ัน สํ า ปะหลัง ขยายตัว 15.6% ผัก ผลไม้ส ด แช่ แ ข็ ง
กระป๋ องและแปรรู ป ขยายตัว 6.9 % ไก่ ส ดแช่ แ ข็ ง และแปรรู ป
ขยายตัว 10.5% รวม 10 เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัว 14.8%
สิ นค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื%องเป็ นเดือนที% 8 ที% 13.8% เมื%อเทียบกับปี ก่อน เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัว 25.9%
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าง 63.2% คอมพิ ว เตอร์ แ ละส่ ว นประกอบ
ขยายตัว 13.4% นํ7ามันสําเร็ จรู ป 42.0% รวม 10 เดื อนแรก
กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 8.9%
นอกจากนี7 ยังพบว่า ตลาดส่ งออกสําคัญขยายตัวในทุก
ตลาด โดยการส่ งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวสูงถึง 14.6%
เช่น ตลาดยุโรป ขยายตัว 28.9% เป็ นการขยายตัวสู งสุ ดใน
รอบเกือบ 5 ปี นับจากเดือนพ.ย. 2555 ขณะที% 10 เดือนแรก
ปี 2560 ขยายตัว 8.5% ตลาดญี% ปุ่น ขยายตัว 6.3% ขณะที% 10
เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัว 8.5%
ตลาดจีน ขยายตัว 17.2% และเป็ นการขยายตัวมากกว่า
2 หลักต่อเนื%องเป็ นเดือนที% 12 โดยสิ นค้าหลัก เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ เมล็ดพลาสติก และเคมีภณ
ั ฑ์ ขณะที% 10 เดือนแรกปี 2560
ขยายตัว 26.5 % ตลาด CLMV ขยายตัว 11.4% เป็ นการขยายตัวสูงกว่าสองหลัก ติดต่อกันเป็ นเดือนที% 12 ขณะที% 10 เดือนขณะการนําเข้า
เดือนต.ค. มีมูลค่า 19,869 ล้านเหรี ยญสหรัฐขยายตัว 13.5% ส่งผลให้การค้าเกินดุล 214 ล้านเหรี ยญสหรัฐ รวม 10 เดือนแรกปี 2560 การ
ส่งออกมีมูลค่า 195,518 ล้านเหรี ยญสหรัฐเพิม% ขึ7น 9.7% การนําเข้ามีมูลค่า 183,073 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ%มขึ7น 14.6% และการค้าเกิ นดุล
12,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรกปี 2560 ขยายตัว 14.1%
สําหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 ภาพรวมจะขยายตัวถึง 9-10% หรื อมูลค่าประมาณ 2.35 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐ
และปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 6% โดยได้รับแรงขับเคลื%อนจากการฟื7 นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก นําโดยเศรษฐกิ จ
สหรัฐ ประกอบกับการฟื7 นตัวของราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ แต่ตอ้ ง ติดตามแนวโน้มการปรับขึ7นอัตราดอกเบี7ยของธนาคารกลางหรัฐ (เฟด)
และความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคูค่ า้ หลัก และปัญหาความตึงเครี ยดระหว่างประเทศ ยังคงเป็ นปัจจัยเสี%ยงที%ตอ้ ง
ติดตามกันต่อไป
แหล่งที1มา https://www.khaosod.co.th/economics/news_642297
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ค่าเงินบาทผันผวน ส่งผลให้การส่งออกกําไรลดลง
นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้ าทางเรื อแห่งประเทศไทย (สรท.) หรื อสภาผู้ส่งออก กล่าวว่า
การส่งออกเดือน ต.ค. 2560 มีมลู ค่า 20,083 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขยายตัว 13.1% เป็ นการขยายตัวต่อเนื1องเป็ นเดือนที1 8 เมื1อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ การส่งออก 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) มีมลู ค่า 195,518 ล้ านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.7% เมื1อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน ทังนี
C Cเป็ นผลจากการขยายตัวดีขึ Cนของการค้ าระหว่างประเทศโดยรวมทัว1 โลก และสถานการณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าหลักของไทย มีการนําเข้ าสินค้ าไทยขยายตัวทุกตลาด
อันดับ 1 คือ จีน มีมลู ค่านําเข้ า 23,938 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เติบโต 26.5% อันดับ 2 สหรัฐอเมริ กา มูลค่านําเข้ า 21,989 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ เติบโต 7.9% อันดับ 3 สหภาพยุโรป 15 ประเทศ มูลค่า 17,918 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัว 8.5% เป็ นต้ น ส่วนสินค้ า
ที1ส่งออกไปได้ สงู สุด คือรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มูลค่า 22,278 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัว 0.7% คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ส่วนประกอบ มูลค่า15,062 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ขยายตัว 8.7% ผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 8,405 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัว 54.8% เป็ นต้ น
อย่ า งไรก็ ต ามสิ1ง ที1 น่า กัง วลที1 สุด ในขณะนี C คือ
ค่า เงินบาทที1ผันผวนและอัตราแลกเปลี1ยนที1ทํา
ให้ ผ้ ูส่ง ออกสูญ เสีย ขี ด ความสามารถด้ า นการ
แข่งขัน เพราะขณะนีมC ีเงินทุนจากต่า งประเทศ
ไหลเข้ ามาจํ า นวนมาก ดั ง นั นC ธปท.ควรใช้
เครื1 องมือในการสกัดไม่ให้ เงินทุนไหลเข้ ามาใน
ประเทศมากเกินไป เพราะหากเทียบเป็ นเงินบาทส่งออกเดือน ต.ค.มีมลู ค่า 659,517 ล้ านบาท ขยายตัว 7.6% ส่วน 10 เดือนแรก
มูลค่า 6,660,680 ล้ านบาท ขยายตัว 6.5% เท่านันC และทังปี
C คาดว่าจะขยายตัวเพียง 4% เท่านันC หรื อเฉลี1ย 7.88 ล้ านล้ านบาท หรื อ
ทําให้ เงินส่งออกหายไปในรูปของเงินบาท 354,982 ล้ านบาท ภายใต้ สมมุติฐานทังปี
C ในรูปแบบของเงินดอลลาร์ จะขยายตัวที1 8.5%
มูลค่า 232,718 ล้ านเหรียญสหรัฐ
ซึ1งก็หวังว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเข้ ามาดูแลอัตราค่าเงินบาทไม่ให้ แข็งค่าไปมากกว่านี Cเพราะขณะนี Cเงิน
บาทแข็งค่าสูงขึนC กว่าอัตราของประเทศเพื1อนบ้ านและประเทศคู่แข่งด้ านการส่งออกของไทย ทังC ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม
ปากีสถาน เป็ นต้ น และส่งผลให้ ผ้ สู ่งออกทํากําไรลดลง และจะส่งผลต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(เอสเอ็มอี) ที1อยู่ใน
ระบบไปด้ วย
นอกจากนี Cยังมีปัจจัยเสีย1 งการแก้ ไข พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ที1ต้องให้ สอดคล้ องกับการทําธุรกิจของผู้ประกอบการโดยให้
ภาคเอกชนเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่ควรเป็ นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจ เรื1องมาตรการปฎิรูปภาษีของสหรัฐและ
การปรับอัตราดอกเบี Cยนโยบายของสหรัฐ ผลกระทบราคานํ Cามันที1ผนั ผวนจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง การขาด
แคลนแรงงานเฉพาะทาง เป็ นต้ น
แหล่งที1มา http://www.thansettakij.com/content/239492?ts
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การเชื#อมโยง One Belt, One Road ลงบนย ุทธศาสตร์ EEC ของไทย
เมื1อทาบ One Belt, One Road ลงบนยุทธศาสตร์ EEC ของไทย พบว่า มีประเด็นที1สามารถร่ วมมือกันได้ อย่างลงตัว โดย EEC
ซึ1งครอบคลุมเนื Cอที1 132.66 ตารางกิโลเมตร ประชาชนในพื Cนที1 2.88 ล้ านคน EEC มีจดุ เด่นหลายข้ อ ข้ อแรก สนับสนุนผู้ประกอบการ
รายใหม่ สอง มีการปรับผังเมือง เพื1อเชื1อมโยงทางด้ านภูมิศาสตร์ ให้ มี
การพัฒ นาที1 ส มดุล เพราะปั จ จุบัน ภาคตะวัน ออกเป็ นพื นC ที1 มี ก าร
พัฒนาที1ดีที1สดุ ในไทย EEC เป็ นแพลตฟอร์ มการปฏิรูปเศรษฐกิจ ของ
ไทยและเป็ นพื Cนฐานของการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 EEC กับ One Belt,
One Road สามารถเชื1 อ มโยงกัน ได้ ทังC ในระดับนโยบายและระดับ
อุตสาหกรรม โดยในด้ านนโยบายนันC เมือ1 เทียบเคียงสาระของนโยบาย
แล้ ว พบว่า Thailand 4.0 ของไทยมีลักษณะที1ใกล้ เคียงกับนโยบาย
Made in China 2025 ที1 มี เ ป้ าหมายตรงกัน คือ ปรั บ เปลี1ย นจากการ
ลงทุนที1ใช้ แรงงานเป็ นหลักไปสูก่ ารส่งเสริมการลงทุนทีใ1 ช้ เทคโนโลยีให้
มากขึ Cน ซึ1งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1 12 ของ
ไทยก็ได้ บรรจุเรื1องนี Cไว้ ด้วย ดังนันจึ
C งเป็ นจุดร่ วมทางยุทธศาสตร์ การดําเนินงานสําคัญในอนาคต
ดร.กอบศักดิ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้ อ Toward Greater Economic Cooperation
between China and Thailand under Belt and Road Initiatives ได้ กล่าวว่า โครงการ One Belt, One Road ที1จีนฟื Cนเส้ นทางสาย
ไหมเดิม มีนยั สําคัญต่อการค้ าและการลงทุนของโลก เพราะเส้ นทางสายไหมใหม่ทงทางบก
ัC
ทางทะเลที1แบ่งออกเป็ น 2-3 เส้ นทางนันC
เชื1อมโยงกับหลายประเทศ สะท้ อนว่าจีนมองเห็นว่าจะเชื1อมโยงกับประเทศต่างๆ นี Cอย่างไร และจะตามไปลงทุนบนเส้ นทางตามจุด
ยุทธศาสตร์ สําคัญๆ นีอC ย่างไร การลงทุนมหาศาลของจีนย่อมต้ องเลือกพืนC ที1ที1จะให้ ประโยชน์กับจีนมากที1สดุ จากการพิจารณา
เส้ นทางสายไหมใหม่ มี 2-3 เส้ นทางที1เชื1อมโยงทังC เอเชียใต้ เอเชียตะวันตก เอเชียกลาง ก็เห็นว่าพืนC ที1ที1น่าสนใจที1สดุ สําหรับจีน คือ
อาเซียน ที1มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้ านคน และเมื1อรวมบังกลาเทศเข้ าไปประชากรบริเวณนี Cจะมีสงู ถึงกว่า 800 ล้ านคน ใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีน
พืนC ที1ตรงนี Cเป็ นพื Cนที1ที1ทวั1 โลกเข้ ามาลงทุนมากที1สดุ ดังนันC ก็เชื1อว่าจีนก็ต้องมองพืนC ที1นีเC ช่นกันว่าเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เติบโตดี
ประชากรมีรายได้ พอสมควร ในอนาคตก็ยงั เติบโตได้ อกี
เพราะประเทศใหม่ๆ ในกลุ่มอินโดจีน บังกลาเทศ เป็ น
พื นC ที1 ที1 โ ตเร็ ว ที1 สุด ในโลก กํ า ลัง ซื อC จะเพิ1 ม ขึ นC และที1
น่าสนใจคือ พื Cนที1ตรงนี Cกําลังมีความเปลี1ยนแปลงอย่างมี
ความสํา คัญ เปิ ดโอกาสให้ นักธุรกิ จในภูมิภาค ในไทย
และจี น สามารถมาเข้ า ร่ ว มการเปลี1ย นแปลงนีไC ด้ โดย
หลายเมืองหลายพืนC ที1ใน กัมพูช า เมีย นมา เวีย ดนาม
กํ า ลังพลิก โฉมดังจะเห็นภาพการขยายตัว สู่ค วามเป็ น
เมืองมากขึ Cนในประเทศนี C
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การเชื#อมโยง One Belt, One Road ลงบนย ุทธศาสตร์ EEC ของไทย (ต่อ)
“Belt Road Initiative ไม่ใช่แค่รถไฟอย่างเดียว แต่รวมไปถึงถนนหนทางอีกด้ วย มีความเชื1อมโยงกัน ทังรถไฟความเร็
C
วสูง
ถนน ท่าเรื อ สนามบิน ผมคิดว่า ขณะนี C One Belt, One Road เชื1อมลงมาหาเราแล้ ว ขณะเดียวกันจีนก็กําลังพัฒนาเส้ นทางขึนไป
C
เมียนมาแล้ วอ้ อมลงมา ทําให้ พื Cนที1เรามีความน่าสนใจอย่างยิ1ง ใน Belt Road Initiative ที1สําคัญ รัฐบาลไทยมั1นใจที1ไปร่ วมกับจี น
ความร่วมมือไทยจีนอย่างน้ อยจะเพิ1มอีก 15 พันล้ านดอลลาร์ เพราะไทยมีแผนงานที1สร้ างรถไฟความเร็วสูงไปถึงหนองคาย ขยายจาก
ช่ ว งแรกเป็ นกรุ งเทพฯ-โคราช เป็ นสิ1งที1ค วามเชื1อมโยงกับเราดี
มาก” สิ1ง ที1รัฐ บาลจีน มองภายใต้ Belt Road Initiative คื อ การ
เชื1 อ มโยงรถไฟที1 ไ ปถึ ง กั ว ลาลัม เปอร์ แ ละสิ ง คโปร์ เป็ นการ
เชื1อมโยงทางตอนใต้ ซึ1งจีนมองว่าเป็ นพื Cนที1การลงทุนที1สํา คัญ
และเมื1 อ มี เ ส้ น ทางรถไฟสายที1 3 กรุ ง เทพฯ-ระยอง ไปถึ ง
พนมเปญ ในอนาคตก็จะทําให้ ความเชื1อมโยงเป็ นเครือข่ายเดียว
ส่งผลให้ อาเซียนเป็ นส่วนหนึง1 ทีส1 าํ คัญของ Belt Road Initiative
ต้ องเป็ นประตูส่ ูจนี ตะวันตก
สําหรับโอกาสของการเชื1อมโยงของไทยซึง1 มีความสําคัญ
สําหรับจีนกับ One Belt, One Road ที1สาํ คัญที1สดุ ดร.กอบศักดิ
กล่าวว่า ได้ แก่ ข้ อหนึง1 ไทยต้ องเป็ นประตูสจู่ ีนตะวันตกให้ ได้
เพราะจีนตะวันตกออกสูท่ ะเลยาก ขณะนี Cจีนกําลังสร้ างทางไปออกทะเลทีเ1 มียนมา โดยประกาศในปี ทแี1 ล้ วว่าจะเจาะอุโมงค์ความยาว
35 กิโลเมตรเพื1อทําให้ เป็ นเส้ นทางที1สนที
ั C 1สดุ ในการออกสูท่ ะเล ขณะเดียวกันก็สามารถเชื1อมไทยลงมาทางตอนใต้ ได้ ไปถึง EEC ทําให้
สินค้ าต่างๆ มุ่งสูจ่ ีนตะวันตกบนเส้ นทางสายนี Cได้ เช่นกัน ข้ อสอง โอกาสทางธุรกิจร่วมกัน การทําธุรกิจระหว่างจีนกับไทยมีมาก
ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตรถ MG ที1เครือซีพี นักธุรกิจไทย ร่วมกับเซีย1 งไฮ้ ออโต้ นักธุรกิจจีน ทีผ1 ลิตรถเพื1อตอบโจทย์คน 600 ล้ านคน
โดยโอกาสทางธุรกิจมีทงใน
ั C e-Commerce ซึง1 ตอนนี C กลุม่ เซ็นทรัลของไทยประกาศความร่วมกับ JD.com ของจีนในมูลค่า 500 ล้ าน
ดอลลาร์ นอกจากนี C Lazada ที1 Alibaba เป็ นเจ้ าของตังใจที
C 1จะทํา e-Commerce ที1ใหญ่ทสี1 ดุ ในไทย ซึง1 ไทยก็จะเป็ นยุทธศาสตร์ สาํ คัญ
ของโลจิสติกส์และสินค้ า
ดร.กอบศักดิก ล่าวว่า ไทยเตรียมการทีจ1 ะปลดล็อกกฎหมายต่างๆ เพื1อให้ ไทยสามารถเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าได้ ยกตัวอย่างที1
เห็นได้ ชดั คือ การปรับกฎเกณฑ์การควบคุมอาหารและยาของไทยที1กําหนดว่า สินค้ าประเภทอาหารและยาที1แตะแผ่นดินไทยต้ องผ่าน
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทย โดยแก้ เป็ นถ้ าแตะแผ่นดินไทยและไม่แกะกล่องก็ให้ เป็ น
สินค้ าผ่านแดนได้ ทนั ที
“ไทยเป็ นสปริงบอร์ดทีด1 ีของจีนและฮ่องกงในการเข้ าสูอ่ าเซียนหรืออินโดจีน เพราะไทยใกล้ ชิดกับทังเมี
C ยนมา ลาว กัมพูชา อีก
โอกาสหนึง1 ทีไ1 ทยจีนสามารถร่วมมือกันได้ ภายใต้ Belt Road Initiative คือ การให้ บริษัทจีนเข้ ามาตังสํ
C านักงานภูมิภาค (Regional
Headquarter) ในไทย เพื1อบริหาร Supply Chain และเป็ นแหล่งสินค้ าหรือวัตถุดิบ (Sourcing Center) เดิมแหล่งสินค้ าหรือวัตถุดิบ
อยู่ทจี1 ีน แต่ขณะนี Cอยู่ทอี1 าเซียนซึง1 เป็ น Sourcing Center ที1ใหญ่ที1สดุ โดยมีไทยเป็ นศูนย์กลาง ปั จจุบนั บริษัทต่างชาติที1ใช้ ไทยเป็ น
RHQ มีจํานวนกว่า 200 บริษัท บริษัทของจีนก็มีหวั เว่ย ซึง1 ยังได้ ตงั C Open Lab ในไทยอีกด้ วย
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การเชื#อมโยง One Belt, One Road ลงบนย ุทธศาสตร์ EEC ของไทย (ต่อ)
ดึงจีนร่ วมลงทุนโครงการใน EEC
ดร.กอบศักดิก ล่าวต่อว่า EEC เป็ นอีกพื Cนที1ที1สาํ คัญ จะใช้ ในการบริหารความเชื1อมโยงกับจีน
และขณะเดียวบริ หาร Regional Supply Chain ซึ1งรัฐบาลไทยตังใจว่
C าจะพัฒนาพื Cนที1นีใC ห้ เป็ น
พืนC ที1ทํา มาหากินของคนในท้ องถิ1น ไม่เฉพาะไทยแต่ในอินโดจีนทังC หมด เชื1อมโยงกับทางใต้
ตะวันออก ตะวันตกด้ วย โครงการที1ตงั C ใจมีหลากหลายและคาดหวังว่าบริษัทจีนจะสนใจและ
เข้ า มาร่ ว มลงทุน เช่ น สนามบิน ท่าเรื อ ที1มีตังC แต่ท่า เรื อแหลมฉบัง มาบตาพุด สัตหีบ รถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟรางคู่ อุตสาหกรรมใหม่ๆ ในพื Cนที1และเมืองท่องเที1ยว ซึง1 คาดว่าจะใช้ เงินลงทุน 1.5 ล้ านล้ านบาท ในอีก 5 ปี ข้างหน้ า
โครงการ EEC เป็ น Flagship ของไทยที1นายกรัฐมนตรี ตงั C ใจจะผลักดันให้ สําเร็ จ จึงมีเป้าหมายว่าภายใน 12 เดือนข้ างหน้ าจะเปิ ด
ประมูลโครงการสําคัญๆ 4-5 โครงการ หวังว่านักลงทุนจีนจะให้ ความสนใจ โดยโครงการทีจ1 ะเชื1อมโยง EEC กับ Belt Road Initiative
คือ โครงการสนามบินใหม่ จะเป็ นสนามบินที1มีค วามสํา คัญมากในช่ วงต่อไป สําคัญเท่า กับสุวรรณภูมิ รวมไปถึงโครงการรถไฟ
ความเร็ ว สูง ที1 ต่ อ เชื1 อ มโยงกรุ ง เทพฯ ถึ ง
ระยอง โครงการท่าเรือหลายแห่งที1สามารถ
เชื1อมโยงไปจีนตะวันตก รวมไปถึงโครงการ
ศู น ย์ ซ่ อ มอากาศยานอู่ ต ะเภาที1 จ ะเปิ ด
ประมูลในปี หน้ า ซึ1งศูนย์ซ่อมนี Cจะใหญ่ทสี1 ดุ
ในอาเซี ย น เพราะเอเชี ย เป็ นภูมิภ าคที1ซือC
เครื1 องบินมากที1สดุ ในโลก คาดหวังว่าเอเชีย
จะใช้ อตู่ ะเภาเป็ นศูนย์ซอ่ ม
ในด้ านอุ ต สาหกรรม ไทยได้ เลื อ ก
อุตสาหกรรมเป้าหมายสําคัญไว้ 4 กลุม่ หวัง
ว่าจีนจะให้ ความสนใจกับบางอุตสาหกรรมและมาร่ วมมือกับไทยได้ เพราะเชื1อว่าน่าจะสอดคล้ องกับนโยบาย Made in China 2025
เนื1องจากจีนได้ หนั มาสนับสนุนอุตสาหกรรมที1ใช้ เทคโนโลยี รวมทังC ไทยพร้ อมที1จะจัดสรรพืนC ที1นิคมอุตสาหกรรมให้ กับกลุ่มธุรกิจจีน
โดยเฉพาะเพื1ออํานวยความสะดวกในด้ านการบริ หารจัดการ ในรู ปแบบที1ใกล้ เคียงกับ Silicon Valley ในสหรัฐอเมริ กา ตลอดจนไทย
ยังได้ เปิ ดกว้ างรับสถานศึกษาจากทัว1 โลกมาตังใน
C EEC
มาตรการที1ไทยได้ เตรียมการเพือ1 ดึงนักลงทุนจีนและต่างชาติยงั ประกอบไปด้ วย การอํานวยความสะดวกด้ านการให้ วีซ่าสําหรับ
บุคคลากรที1เข้ ามาทํางานมีครอบครัว คู่สมรสและสมาชิกครอบครัวก็จะได้ รับสิทธิอยู่อาศัยและทํางานในประเทศไทยได้ ด้วยนาน 4 ปี
โดยไม่ต้องขอ Work Permit พร้ อมขยายระยะเวลาการรายงานตัวจากทุก 90 วันไปเป็ นทุก 1 ปี รวมไปถึงมาตรการทางภาษีลดภาษี
เงินได้ สาํ หรับนักวิจยั ผู้เชี1ยวชาญ ของศูนย์วิจยั (Research Center) เป็ น 17%
รั ฐบาลไทยกําลังหารื อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิ ดพืนC ที1พิเศษให้ RHQ เพื1อให้ ใช้ ไทยเป็ นฐานในการจัดการ Supply Chain
หรือศูนย์วิจยั โดยสามารถทําธุรกรรมเป็ นเงินตราต่างประเทศได้ ไม่ต้องแลกเป็ นเงินบาท หรือทําธุรกรรมด้ วยเงินหยวนได้
แหล่งที1มา https://thaipublica.org/2017/11/connecting-asia-one-belt-one-road-bbl-semina/
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การชําระค่าธรรมเนียมใบอน ุญาต เขตปลอดอากร

ท่านสามารถดาวโหลดข้ อมูลเพิ1มเติมได้ ที1
http://www.customs.go.th/data_files/5ad2386bbcc66b
a38a9f505e9be031a6.pdf
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ข่าวประชาสัมพันธ์

กําหนดการโครงการสัมมนา เพื1อพัฒนาและส่งเสริ มผู้ประกอบการขยายตลาดส่งออกผ่านอาลีบาบา
หลักสูตร “รวยลัด รวยไว กับการส่ งออกสินค้ าไทยสู่ตลาดโลก...ด้ วย อาลีบาบา”
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น. Mr.Andy Country Manager of Alibaba Thailand กล่าวถึงที1มาของอาลีบาบาเว็บไซด์ขายส่งทีใ1 หญ่ทสี1 ดุ ในโลกและ
จะช่วยเพิ1มยอดขายและขยายตลาดส่งออกให้ กบั SMEs ไทย
13.30 – 14.30 น. คุณ สิรินนั ท์ ทองเพ็ญ ผู้เชี1ยวชาญพิเศษอาลีบาบา ให้ ความรู้เกี1ยวกับวิธีการขายสินค้ าด้ วย E-commerce
บนแพลตฟอร์ มอาลีบาบา รวมทังสิ
C ทธิประโยชน์ของสมาชิกอาลีบาบาในประเทศไทย พร้ อมแขกรับเชิญพิเศษ
ผู้ประกอบการ SMEsไทยทีป1 ระสบความสําเร็จจากการเป็ นสมาชิกอาลีบาบา
14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง (เบรค)
14.45 – 16.00 น. Workshop วิธีการใช้ งานระบบของอาลีบาบาเพือ1 ความเข้ าใจในเชิงลึก

สมัครเข้ าร่ วมโดยผ่ านทางเว็บ nea.ditp.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ1มเติมได้ ที1 02 507 7999 ต่อ 8145 , 8158, 8146, 8109
เว็บไซต์ https://nea.ditp.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/
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สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย โดยคุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคมฯ เป็ นผู้แทนเข้ าร่วมงาน Air Cargo Day 2017
เมื1อวันพฤหัสบดีที1 2 พฤศจิกายน 2560 ที1ผา่ นมา
จัดโดย IATA และ SAAA ณ.ประเทศสิงคโปร์

เมื1อวันที1 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
โดย คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมฯ
ได้ เข้ าร่วมประชุมหารือเพื1อจัดทําแผนปฏิบตั ิการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที1 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ณ ห้ องประชุมกิตยิ ากรวรลักษณ์ ชันC 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย ได้ จดั เปิ ดอบรมหลักสูตร
Dangerous Goods Regulations Course ครังC ที1 3
ระหว่างวันที1 06 -10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจํานวนผู้เข้ าอบรม 41 ท่าน
ณ.ห้ อง 2710 ชันC 7 อาคาร 2 ตึกการบินไทยศูนย์ลกู เรือหลักสี1

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย ได้ จัดเปิ ดอบรมหลักสูตร
Basic Air Cargo Tariff Course ครังC ที1 2
ระหว่างวันที1 20-23 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจํานวนผู้เข้ าอบรม 27 ท่าน
Pageน11
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เมื1 อ วันจันทร์ ที1 13 พฤศจิ ก ายน 2560 สมาคมตัว แทนขนส่ง สิน ค้ า ทางอากาศไทย โดย คุณกัล ศิ ริ อิ น ทรภูว ศัก ดิ อุป นายกสมาคมฯ
คุณสุวิช า บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ พร้ อมด้ ว ย คุณกฤชภาส์ นาฑี สวุ รรณ ผู้จัดการสมาคมฯ และ สมาชิ กสมาคมทาฟ่ า
เข้ าร่ วม สัมมนากลุม่ ย่อย (Focus Group) ครังC ที1 3 เพื1อรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ภายใต้ หวั ข้ อ “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ท่าอากาศยาน” การจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย จัดโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ณ ห้ องบางลําพูซึ1งข้ อเสนอแนะจากผู้เข้ าร่ วมประชุม ทาง สนข จะนําไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาที1สามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
ข้ างต้ น เพื1อรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศที1ขยายตัวเพิ1มขึนC และเพิ1มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

เมื1อวันจันทร์ ที1 27 พฤศจิกายน 2560 นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า เข้ าร่วมพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ
โดยมี พลตรี ประธาน นิลพัฒน์ เจ้ ากรมจเรทหารบก เป็ นประธานในพิธี โดยการนําของสมาพันธ์ผ้ ใู ห้ บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP)
ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ ทังC 6 สมาคมที1เป็ นสมาชิก ดังนี C สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย,
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมชิปปิ งC แห่งประเทศไทย,
สมาคมขนส่งสินค้ าเพื1อการนําเข้ าและส่งออก และสมาคมขนส่งสินค้ าเร่งด่วนไทย
ณ ห้ องบารมีปกเกล้ า ชันC 4 กรมจเรทหารบก
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เมื1อวันที1 22 พฤศจิกายน 2560 สมาคมทาฟ่ า ได้ ร่วมบริจาค คอมพิวเตอร์
เครื1องใช้ สาํ นักงาน และสิง1 ของทีไ1 ม่ได้ ใช้ งานแล้ วให้ มลู นิธิกระจกเงา
เพื1อนําไปซ่อมแซมปรับปรุง และส่งมอบต่อให้ แก่น้องๆ ทีข1 าดแคลน
ตามโรงเรียนในชนบท โดยมี คุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมฯ พร้ อมด้ วย
คุณศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ คุณสมบัติ ประสานศิลป์ชัย,
คุณสมสุข ภิญโญเจริญดียงิ1 กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็ นผู้แทนมอบของ

วันที1 30 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
โดย คุณศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ เป็ นผู้แทนสมาคมฯ
มอบเงินทุนการศึกษา จํานวน 5000 พันบาท ให้ กบั โรงเรียนคันนายาว
เพื1อนําไปปรับปรุงห้ องเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน ต่อไป

เมื1อวันที1 29 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครังC ที1 5/2560
ในการประชุมครังC นี C คุณกิตติวฒ
ั น์ ปั จฉิมนันท์ ผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมธุรกิจสร้ างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ
พร้ อมคณะเจ้ าหน้ าที1กรมฯ ได้ เข้ าร่ วมประชุมหารือดังกล่าวด้ วย
ณ ห้ องประชุมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ

เมื1อวันที1 25 พฤศจิกายน 2560 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
โดยคุณกฤชภาส์นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมฯ นําคณะเจ้ าหน้ าทีส1 มาคม
ร่วมทํากิจกรรม จิตอาสา เก็บขยะชายหาดพัทยา
ในโครงการ วันจิตอาสาทาฟ่ า ณ.จังหวัดชลบุรี เพื1อสร้ างจิตสํานึก
และปลูกฝั งให้ เจ้ าหน้ าที1สมาคม มีจิตสาธารณะ พร้ อมที1จะช่วยเหลือสังคม
และรู้จกั ปรับตัวสามารถทํางานร่วมกับผู้อื1นได้ เป็ นอย่างดี
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