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Content
- TAFA AGM and 31st Anniversary GALA night on 3 April 2018
- Election of New-Term TAFA Committee
- TAFA Consortium Co., Ltd. official registered

สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที 3 ประจําเดือน มีนาคม 2561 ทางสมาคมฯ กําหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
และงานเลี &ยงสังสรรค์ครบรอบ 31 ปี ขึ &น ในวันอังคารที/ 3 เมษายน 2561 ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ การประชุมครัง& นี &
จะมีการเลือกตังคณะกรรมการชุ
&
ดใหม่ เพื/อทําหน้ าที/บริ หารสมาคมฯ ในระหว่างปี 2561-2562 แทนคณะกรรมการฯ ชุดปั จจุบนั ซึ/งจะครบวาระของ
การทํางานในเดือนมีนาคมปี นี & พร้ อมทังเสนอผลการดํ
&
าเนินงานของคณะกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ ในช่วงเวลา 2 ปี ที/ผ่านมา รวมถึงการลง
มติที/สําคัญในประเด็นต่างๆ ถือเป็ นโอกาสที/สมาชิกทาฟ่ าจะร่ วมกันผนึกกําลังรวมเป็ นหนึง/ เดียวในการกําหนดทิศทางอนาคตของทาฟ่ าด้ วยครับ อีก
ทัง& สมาคมฯ ยังได้ รับเกียรติจาก นายณพงศ์ธวัช โพธิ กิจ ผู้อํานวยการฝ่ ายนโยบายระบบการชํา ระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็ นวิทยากร
บรรยายในหัวข้ อ เรื/ อง “PromptPay มิติใหม่ของการชําระเงินภาคธุรกิจ” จะช่วยลดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการทําธุรกรรมของธุรกิจ Air Logistics ได้
อย่างไร เพื/อให้ ประโยชน์และความรู้กบั สมาชิกอีกด้ วย ในส่วนของงานเลี &ยงครบรอบ 31 ปี สมาคมฯ ได้ รับเกียรติจากนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวฒ
ั น์รัตน์
อธิบดีกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงานในครัง& นี & พร้ อมทังยั
& งมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ผมจึง
อยากขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 และเข้ าร่วมงานเลี &ยงสังสรรค์ครบรอบ 31 ปี โดยพร้ อมเพรียงกันด้ วยครับ
เวลาได้ ผ่านมาครบรอบ 2 ปี กระผมต้ องขอขอบคุณ ท่านที/ปรึ กษากิตติมศักดิV, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ และเจ้ าหน้ าที/สมาคม
ตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทยทุกๆ ท่าน ที/ตลอดวาระการทํางานพวกเราได้ ร่วมแรงร่ วมใจกัน ด้ วยความทุ่มเทเสียสละ ทําให้ การบริ หารงานของ
สมาคมฯ เป็ นไปได้ ด้วยความเรียบร้ อย ประสบความสําเร็จในด้ านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ อย่างดียิ/งครับ
ความคืบหน้ าเรื อง TAFA Consortium สมาคมฯ ได้ ดําเนินการจดทะเบียนก่อตังบริ
& ษัท TAFA Consortium จํากัด เป็ นที/เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื/อ
วันอังคารที/ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ขอขอบคุณผู้ร่วมลงทุนทุกท่านทีไ/ ด้ เสียสละเวลาในการจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ จนทุกอย่างสําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดีครับ
ตัวเลขการส่ งออก: เดือนมกราคม 2561 ส่งออกมีมลู ค่า 20,101 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขยายตัวอยู่ที/ 17.6% เมื/อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ถือเป็ นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 62 เดือน ในขณะที/การนําเข้ า มีมลู ค่าอยู่ที/ มีมลู ค่ากว่า 20,220 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขยายตัวอยู่ที/ 24.3% เป็ น
การขาดดุลเดือนที/ 2 ของปี ทําให้ ราคาสินค้ ามีราคาตํ/าลง จึงเป็ นจังหวะที/ดีและคาดว่าในไตรมาสแรกของปี นี &ส่งออกอาจจะเติบโตกว่า 8% ครับ
แนวทางปฏิบัติในการยืนเอกสารค่ าขนส่ งทางอากาศยาน เมื/อวันที/ 9 มีนาคม 2561 คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการสมาคมฯ ได้ เข้ าร่วมประชุมหารื อกับท่าน พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อํานวยการ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้ า ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ โดยได้ ข้อสรุปและมีแนวทางปฏิบตั ิเกี/ยวกับการยื/นเอกสารเกี/ยวกับค่าขนส่งของทางอากาศยาน ตามรายละเอียดข่าวหน้ าที/ 8 ครับ
ข่ าวประชาสัมพันธ์ - บีโอไอขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights”
- สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยขอเชิญเข้ าร่วมโครงการขยายมูลค่าทางการค้ า ไทย-กัมพูชา
- ขอเชิญสมาชิกทาฟ่ าเข้ าร่ วมจองคูหาในงานแสดงสินค้ า TILOG – LOGISTIX 2018
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 the 3rd TAFA Newsletter of the year. We are looking forward to our 2 biggest events of this year,
TAFA Annual General Meeting (AGM) from 13:00hr to 17:00hr and 31st Anniversary TAFA Gala Night ‘Together
WE Fly” from 18:00hr to 21:00hr to be held on 3rd April 2018 at Grand Hyatt Erawan Hotel. In the AGM, we will
elect a new TAFA-Committee for the 2018-2019 term, since the current committee is completing their term at the
end of this month. Moreover, we will be presenting the 2-year working performance of both Committee and SubCommittee, several important vote castings uniting TAFA members into designing our own future, and etc. Also,
Mr. Naphongthawat Phothikit, Director of Payment Systems Policy Department – Bank of Thailand, has accepted
our invitation to provide an insight of how ‘Prompt Pay – a new dimension of payment for business – would save
time and cost of logistics activities?’ to all of our members. At the Gala Night, we are very honored to have Director
General of Department of International Trade Promotion (DITP), Miss Chantira Jimreivat Vivatrat, to officially
open this grand event. So, please come and join the ‘Together WE Fly.’
Two years have passed and I would like to express my sincere gratitude towards Honorable Chairpersons,
directors, sub-committee directors, and TAFA officer team for all collaboration and dedication to help TAFA
achieved great success as per our objectives.
Updates on TAFA Consortium Co., Ltd., we have successfully registered the company with Ministry of
Commerce on 27th February 2018. Thanks to all of investors for your support on documentation process.
January 2018 export value was at 20.101 billion dollars, a 17.6% increase compared to January 2017, that
represented the biggest growth in 62 months. Trade balance stays in a deficit side since import value showed a
24.3% increase worth 20.220 billion dollars. 1st Quarter export for the year is now forecasted at 8% growth.
Guidelines for freight invoice submission to Thai Customs has been summarized by Mr. Suwicha Boontem and
TAFA Sub-Committee members who had met with the Director of Customs at Suvarnabhumi Airport on 9th
March. Please visit page 8 of this newsletter for more detailed information.
PR News:

BOI organizes a seminar topic ‘Thailand: Taking off to New Heights’
TACBA invitation to TAFA members for the Thai-Cambodia Trade Expansion
TAFA members can reserve Booth at TILOG LOGISTIX 2018 event with TAFA now

Please help distribute the latest update of our industry and TAFA activities to your employees. Thank you
very much.

Chaiyong Theinvutichai
TAFA Chairman
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รายละเอียดเพิมเติม
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http://www.tafathai.org/upload_images/file/Binder2.pdf
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ตัวเลขการส่ งออก
เดือนมกราคม 2560
พาณิชย์ เผย ส่ งออก ม.ค. 2561 สูงสุดใน
รอบ 62 เดือน พุ่ง 17.6% มันใจทังI ปี ตัวเลข
ส่ งออกโตได้ 8%

นายสนธิ รั ต น์ สนธิ จิ ร วงศ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า การส่งออกของไทยใน
เดือนมกราคม ที/ผ่านมา มีมลู ค่า 20,101 ล้ านดอล
ล่ า ร์ ส หรั ฐ ขยายตั ว 17.6% เมื/ อ เที ย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกันปี ก่อนซึ/งถือเป็ นการขยายตัวสูงสุดในรอบ
62 เดือนหรื อ 5 ปี 2 เดื อ น เนื/องจากการส่ง ออก
สิ น ค้ า เกื อ บทุก รายการ โดยเฉพาะสิน ค้ า เกษตร
ส่งออกเพิ/มขึ &น ทังปริ
& มาณและมูลค่า โดยสินค้ ากลุม่
ดัง กล่ า วขยายตัว 16.2% ยกเว้ น ยางพาราและ
นํา& ตาล รวมทัง& ยังมีแนวโน้ มที/ดีขึน& ขณะเดียวกัน
การส่งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ เช่น รัสเซียยังเป็ นบวก
แสดงให้ เห็ น ว่ า ค่ า เงิ น บาทแข็ ง ค่ า ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผล
กระทบต่อการส่งออกของไทยและค่าเงินบาททีแ/ ข็ง
ค่านันมาจากการที
&
/สหรัฐทําให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ
อ่ อนค่า ซึ/ง ส่ง ผลให้ ประเทศอื/น ในภูมิภาคแข็งค่า
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับไทย
"อย่างไรก็ตาม มั/นใจว่าในปี นีก& ารส่งออก
จะขยายตัวได้ 8% ตามเป้าหมาย จากสมมุติฐาน
อัตราแลกเปลี/ยน 32-34 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ
และราคานํ &ามัน 55-60 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล
โดยจะสามารถผลักดันให้ มีมมูลค่าการส่งออก
ได้ เดือนละไม่ตํ/ากว่า 21,412 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
เน้ นการพัฒนาเพิ/มมูลค่าการส่งออกสินค้ าใหม่
รวมถึงสินค้ าบริ การ ตลอดจนผลักดัน เอสเอ็มอี
ให้ มี ก ารส่ ง ออกมากขึน& รมว.พาณิ ช ย์ กล่ า ว
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ขณะที/ ก ารนํ า เข้ า มี มูล ค่ า กว่ า 20,220 ล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัว 24.3% จากการนําเข้ า
สินค้ า เชื อ& เพลิง รวมถึงสินค้ า ทุนและวัต ถุดิ บที/
เพิ/มขึน& ซึง/ ถือเป็ นสิง/ ที/ดี ในช่วงภาวะเงินบาทแข็ง
ค่า ทําให้ ดลุ การค้ า เดือนมกราคมขาดดุล 119.2
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นการขาดดุลเป็ นเดือนที/ 2
เป็ นการนําเข้ าจากสินค้ าทุนและโอกาสที/ค่าเงิน
บาทแข็งทํา ให้ ราคาสินค้ า มีราคาตํ/า ลง จึงเป็ น
จังหวะที/ดี และคาดว่าในไตรมาสแรกปี นีโ& อกาส
ส่งออกเติบโตกว่า 8% ได้
ในส่ว นของภาคบริ ก ารเดือน ม.ค. 2561 โต
ต่อเนือ/ งเป็ นเดือนที/ 13 นางสาวพิมพ์ชนก วอน
ขอพร ผู้อํ า นวยการสํ า นัก งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ก ารค้ า (สนค.) แถลงดัช นี ภาวะ
การค้ า ภาคบริ การของไทย ในเดือนมกราคม
2 56 1 ขย าย ตั ว ต่ อ เนื/ อ งเป็ นเดื อ นที/ 13
ติดต่อกัน อยู่ที/ระดับ 113.7 สูงขึน& ร้ อยละ 9.2
(YoY) โดยเป็ นอัต ราที/ช ะลอลงเล็ก น้ อ ยจาก
ร้ อยละ 11.9 ในเดือนธั นวาคม 2560 สาขา
บริ การสํา คัญ เช่น ก่อสร้ าง อสังหาริ มทรั พย์
การขนส่ง การขายปลีก มีการขยายตัวในอัตรา
ที/ดี ส่วนบริ การที/หดตัวมีเพียง 2 สาขา คาดว่า
ภาคบริ การจะมีส่ว นสํา คัญ ในการขับเคลื/ อน
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 นี &
สําหรับสาขาสําคัญอื/น ๆ เช่น สาขาสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์ (14.2%) สาขาที/พกั
แรมและร้ านอาหาร (4.6%) สาขาการขนส่ง
และสถานที/จัดเก็ บสินค้ า (6.2%) และสาขา
การเงินและการประกันภัย (3.9%) ขยายตัวใน
อัตราที/น่าพอใจ โดยกลุม่ สุขภาพและท่องเที/ยว
มีการจ้ างงานมากขึน& และส่วนใหญ่เป็ น SME
ซึ/งเป็ นแนวโน้ มที/ดีว่าเศรษฐกิจฐานรากมีการ
ขยายตัว ในภาคบริ ก าร ส่ว นสาขาการขนส่ง
พบว่าการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มนี & ส่วนใหญ่
จะเป็ นนิติบคุ คลที/ประกอบธุรกิจเกี/ยวเนื/องกับ

การค้ าและการส่งออก ซึ/งยืนยันว่าการส่งออก
ของไทยยังไปได้ อย่างเข้ มแข็ง
สําหรับแนวโน้ มภาวะการค้ าภาคบริ การในปี
2561 นางสาวพิมพ์ชนกฯ ระบุว่า “คาดว่าภาค
บริ ก ารจะขยายตั ว ได้ อย่ า งต่ อ เนื/ อ ง ตาม
แนวโน้ มการฟื น& ตัว อย่างชัดเจนของเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิ จ ในประเทศ สาหรั บ สาขา
บริ การที/มีศกั ยภาพ และแนวโน้ มขยายตัวได้ ดี
ได้ แก่ สาขาอสังหาริ มทรัพย์ สาขาบริ การทาง
การเงิน สาขาสุข ภาพ สาขาขายส่ง และการ
ขายปลี ก และสาขาก่ อ สร้ าง โดยสาขา
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ มี แ นวโน้ มขยายตั ว ตาม
เศรษฐกิ จ ของประเทศ และสาขาสุข ภาพมี
แนวโน้ ม ขยายตั ว ที/ ดี ต ามกระแส Medical
Tourism ซึ/งคาดว่าในระยะต่อไปจะได้ รับการ
ตอบรับจากกลุ่มนักลงทุนมากขึ &น ทังในแง่
&
ของ
การลงทุน และการทาการตลาดด้ านสุขภาพ
ในขณะที/สาขาก่อสร้ างมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึน&
ตามการลงทุ น ภาครั ฐ และเอกชนที/ ย ั ง มี
แผนการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื/อง ประเด็นที/
อยากติดตามเพิ/มเติมคือ เรื/ องการจ้ างงาน ซึ/ง
ตัวเลขเบื &องต้ นที/ได้ รับชีว& ่า การจ้ างงานในภาค
บริ ก ารขยายตัว ประมาณร้ อยละ 8. ในเดือน
มกราคม ซึ/ง ถื อว่ า น่ า พอใจ แต่ ก็ อ ยากจะให้
ขยายตัวได้ มากกว่านี & เพื/อให้ ภาคบริ การมีสว่ น
ช่ ว ยขั บ เคลื/ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากได้ อย่ า ง
เข้ มแข็งต่อไป”

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/
793200
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สืบเนือ/ งจากทีผ/ ่านมา ทางสมาคมฯ ได้ รับเรื/องจากสมาชิกของสมาคมฯ เกี/ยวกับประเด็นปั ญหา การรับรองอัตราค่าระวางบนใบตราส่ง MAWB และ
HAWB นัน& ทางสมาคมฯ นําโดย คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ และอนุกรรมการ จึงได้ เข้ าร่ วมประชุมหารือกับท่าน พันธ์ ทอง ลอย
กุลนันท์ ผู้อํานวยการ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้ า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื/อวันที/ 9 มีนาคม 2561 เพื/อหาแนวทางแก้ ไขประเด็นดังกล่าว โดยได้
ข้ อสรุปและแนวทางปฏิบตั ิเกี/ยวกับการยื/นเอกสารเกี/ยวกับค่าขนส่งของทางอากาศยาน โดยมีรายละเอียดและขันตอนดั
&
งนี &
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Master Air Waybill (ไม่ ต้องรั บรองเอกสาร)

HAWB ฝาก (forwarder จาก ตปท. ไม่ มี บ.สาขาในไทย แต่ มี partner

ในไทย) บริษทั ผู้รับขนส่ งในไทยคือบริษทั ใด ให้ บริษัทนั.นรับรองเอกสาร
Page 9 of 15
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บีโอไอขอเชิญร่ วมงานสั มมนา “Thailand Taking off to New Heights”

ขั.นตอนการลงทะเบียน
ลงทะเบียนได้ ท ี
http://www.boi.go.th/newboi/ind
ex.php?page=boi_event_detail
&&topic_id=19853
1. กรอกข้ อมูลที/เกี/ยวข้ องในแบบฟอร์ ม
การลงทะเบียนแล้ วกดลงทะเบียน
โปรดทราบว่าการลงทะเบียนของท่าน
ยังไม่ได้ รับการยืนยันจนกว่าท่านได้ รับ
อีเมล์ยนื ยันการลงทะเบียน
2. อีเมล์ยนื ยันพร้ อมเลขลงทะเบียน
จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
3. กรุณานําเลขลงทะเบียนมายังงาน
สัมมนาด้ วย เพือ/ ความรวดเร็วในการ
ลงทะเบียน
* หากมีข้อสงสัยหรือคําถามเพิม/ เติม
กรุณาติดต่อทีเ/ บอร์ 02-553-8486 หรือ
ทาง e-mail : to2018@boi.go.th

** ฟรีไม่ มีค่าใช้ จ่าย **
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ขอเชิญสมาชิ กทาฟ่ า เข้ าร่ วมโครงการขยายมูลค่ าทางการค้ า ไทย-กัมพูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้ วยสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต
ไทย ซึง/ เป็ นสมาชิกของสมาพันธ์ผ้ ใู ห้ บริการ
โลจิสติกส์ไทย ได้ ร่วมกับกรมการค้ า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียน
เชิญเข้ าร่วมศึกษาดูงานชายแดนไทยกัมพูชา (อรัญประเทศ-ปอยเปต) โดย
สมาคมผู้ให้ บริการขนส่งสินค้ ากัมพูชา
(CAMFFA) ในโครงการขยายมูลค่าทาง
การค้ าไทย-กัมพูชา ที/อาํ เภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ ว ซึง/ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทย เพือ/ เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง 2 ประเทศ และเพื/อประโยชน์ใน
การผ่านพิธีการศุลกากรผ่านแดน นําเข้ า
ส่งออก และการขนส่งทางบกข้ ามแดน
ระหว่างประเทศไทย ทีอ/ ําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ ว ข้ ามไปเมืองปอยเปต
ประเทศกัมพูชา

ดาวโหลดใบสมัครได้ ท ี

http://tacba.or.th/newsdetail.php?id=25
สามารถส่งใบสมัครเข้ าร่วมโครงการฯ
และสอบถามรายละเอียดเพิ/มเติม
ได้ ที/คณ
ุ เกียรติภมู คิ ณ
ุ วันเพ็ญ
Tel : 02-661-4005-8
Fax : แฟกซ์ 02-661-4009
e-Mail : member@tacba.0r.th
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กําหนดการเดินทาง
ระหว่างวันที/ 27 - 29 มีนาคม 2561
อัตราค่ าเดินทาง
- ท่านละ 9,900 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม/ ) พักห้ องละ 2 ท่าน
- หากต้ องการจะพักเดีย/ ว จ่ายเพิม/ ท่านละ 1,000 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ/ม)
** อัตราดังกล่ าว รวมค่ารถบัสปรับอากาศ VIP ค่าอาหาร ค่าทีพ/ กั ค่าพาหนะในการ
เดินทางในประเทศและระหว่างประเทศตลอดกิจกรรม ค่าประกันอุบตั ิเหตุและสุขภาพ ค่า
ผ่านด่านศุลกากร ค่าใช้ จ่ายเยี/ยมชมดูงานในหน่วยงานของประเทศกัมพูชา ค่าทิปไกด์/ทิป
พนักงานขับรถ/พนักงานยกกระเป๋ า (ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื/นๆ)
เงือนไขการชําระเงิน
1. ต้ องส่งใบสมัครเข้ าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
ภายในวันอังคาร ที 20 มีนาคม 2561
2. หลังจากส่งใบสมัครแล้ ว ให้ ทาํ การโอนเงินภายใน 3 วันทําการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
หรือเช็คสัง/ จ่าย ชื/อบัญชี สมาคมตัวแทนออกของนับอนุญาตไทย เลขที/บญ
ั ชี 179-3051333 กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก

อ่านรายละเอียดเพิมเติม http://tacba.or.th/news-detail.php?id=25
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เสริ มโอกาสทางการค้ าในใจกลางของฮับธุรกิจภาคขนส่ ง สํ าหรับพันธมิตรการค้ าในกลุ่มประเทศ CLMV
TILOG-LOGISTIX 2018 กลับมาอีกครัง& โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท รีด& เทรด
เด็กซ์ จํากัด ภายใต้ แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions - CLMVT Sourcing Partners” โดยผนึกกําลังสร้ างศูนย์กลางนัดพบเพื/อส่งเสริมศักยภาพ
ทางการค้ าและการแข่งขันแก่นกั อุตสาหกรรมด้ านโลจิสติกส์ในกลุม่ ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิง/ กลุม่ ประเทศ CLMV ผ่านเทคโนโลยี 415 แบรนด์
จาก 25 ประเทศ นีค/ อื งานเดียวทีม/ อบความครบวงจรทังเทคโนโลยี
&
นวัตกรรม เครื/องจักร ผู้ให้ บริการด้ านโลจิสติกส์ สัมมนาเพิ/มองค์ความรู้ พร้ อมทัง&
กิจกรรมส่งเสริมการค้ าเช่นการสร้ างเครือข่ายและจับคูท่ างธุรกิจแก่ผ้ เู ข้ าร่วมทุกท่านอย่างตรงเป้าหมาย มาร่วมเสริมโอกาสทางการค้ าของคุณให้ ก้าว
ไกลไปกับเรา!

สมาชิกท่ านใดสนใจจองคูหาในงานแสดงสินค้ า TILOG – LOGISTIX 2018
สามารถติดต่ อทางสมาคมฯ เพือขอเอกสารการสมัครเข้ าร่ วม
โดยมีรายละเอียดดังนี I
- คูหาเปล่า ขนาด 3x4 เมตร ราคา 15,000 บาท (รวม VAT = 16,050)

-

หากประสงค์จะตกแต่งคูหาเองต้ องเช่า 2 คูหาขึ &นไป
- หากเช่าพื &นทีเ/ ปล่า 10 คูหาขึนไป
& อัตราคูหาละ 12,000 บาท
(รวม VAT = 12,840)

คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าร่ วมงาน
- เป็ นนิติบคุ คลทีจ/ ดทะเบียนในไทยและถือหุ้นโดยคนไทยมากกว่า 50 %
- เป็ นผู้ผลิต/ผู้สง่ ออกสินค้ า และการให้ บริการโลจิสติกส์การค้ า รวมทังมี
& ตรา
สินค้ าเป็ นของไทยด้ วย
- มีภาพลักษณ์ที/ดี ไม่มปี ระวัติเสียหายทางการค้ า สินค้ าและบริ การมีความ
เหมาะสมกับงาน
สํารองพืนI ที หรือ ต้ องการข้ อมูลเพิมเติม ติดต่ อหมายเลขโทรศัพท์
02-286-0477 คุณจารุวรรณ หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2561
อีเมล์: tafa@tafathai.org หรือ เยี/ยมชมเว็บไซต์ได้ ที/ www.tilog-logistix.com
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เมื/อวันจันทร์ ที/ 19 กุมภาพันธ์ 2561
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย (TAFA)
โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ
พร้ อมด้ วย คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การ
สมาคมฯ ได้ เข้ าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ สาขา
โลจิสติกส์ ครัง& ที/ 4/2561 เพื/อหารือแนวทางการ
ขับเคลือ/ นการพัฒนากําลังคนด้ านโลจิสติกส์และ
กําหนดแนวทางในการติดตาม ทบทวนเกี/ยวกับ
การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
กลุม่ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้ เป็ นที/ยอมรับใน
ทุกภาคส่วน ณ ห้ องประชุมการ์ เด้ นท์ 1 ชัน& 5
โรงแรมเซ็นจูรี/พาร์ ค กรุงเทพฯ
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เมื/อวันเสาร์ ที/ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั นายกสมาคมทาฟ่ า
เข้ าร่วมงาน “IM-EXTA 4.0 : ศูนย์กลางการขับเคลือ/ นโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่สมู่ าตรฐานสากล”
และงานประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560 สมาคมขนส่งสินค้ าเพื/อการนําเข้ าและส่งออก
โดยภายในงานดังกล่าว ได้ รับเกียรติจาก พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการโลจิสติกส์
กรรมธิการคมนาคม สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ กล่าวเปิ ดงาน และได้ รับชมการแสดงจาก
บริษัท ตรีเพชรอีซซู ุเซลล์ จํากัด พร้ อมทังเยี
& /ยมชมบูธผู้สนับสนุนงานดังกล่าวด้ วย

เมื/อวันที/ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
โดย คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมฯ ได้ เข้ าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการเผยแพร่
ระบบฐานข้ อมูลการให้ บริการ “e-TPQI Days ครัง& ที/ ๓” ภายใต้ แนวคิด “สคชเชี/ยวชาญ สานสร้ าง .
มาตรฐานอาชีพ” ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ค ถรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานค.ร
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เมื/อวันที/ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย (TAFA)
โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ ได้ เข้ าพบสวัสดีปีใหม่
ท่านพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บญ
ั ชาการกองการบินทหารเรือ และ
พลเรือตรีลอื ชัย ศรี เอี/ยมกูล ผู้อาํ นวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ณ ตําบลพลา อําเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง

เมื/อวันที/ 27 กุมภาพันธ์ 2561
คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายก
สมาคมฯ ได้ เข้ าร่วมประชุม
คณะทํางานด้ านการขนส่งทางบก
ทางราง , ทางอากาศ, ทางนํ &าและ
โลจิสติกส์อตุ สาหกรรมฯ เพือ/ หารือ
ถึงแนวทางการดําเนินงานของ
แต่ละคณะ และรับฟั งการบรรยาย
พิเศษ เรื/อง “ การพัฒนาโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมสมัยใหม่”
โดย ดร.สมนึก งามชัย บริษัท พีทีที
โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
ณ ห้ อง ส.อ.ท. 1 ชัน& 4 สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกิตVิ
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เมื/อวันที/ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สวุ ฒ
ั น์ นวลขาว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้ อมด้ วย อาจารย์วทัญู ชูภกั ตร์
อาจารย์ประจําแขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา ได้เข้ าพบสวัสดีปีใหม่ นายชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ พร้ อมทัง&
นําเสนอ Profiled ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนนั ทา และแนะนําหลักสูตรของ
สาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศ เพือ/ ให้ สมาคมฯ
ได้ มีสว่ นร่วมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทากับสมาคมตัวแทนขนส่ง
สินค้ าทางอากาศไทย(TAFA) อีกด้ วย
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เมื/อวันพุธที/ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า ได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารสมาพันธ์
ผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ไทย ครัง& ที/ 1ประจําปี 2561 เพื/อหารื อ เกี/ยวกับระบบการเงินในอุตสาหกรรมทางด้ านโลจิสติกส์, ปั ญหาต่างๆ
ของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ เพื/อนําเสนอต่อคณะทํางานประชารัฐฯ (D4) ร่ วมกับกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และหารื อเรื/ องการร่ วมออกบูธภายในงาน TILOG 2018 ระหว่างวันที/ 29 – 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้ องประชุมสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
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