WWW.TAFATHAI.ORG

Newsletter No.9

Content
- AOT 12th Anniversary
- EU ACC3 Effects on Air Operation process
- Thailand Logistic Master Plan for Air Transportation

สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ที่รักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยำยน 2561 เดือนนี ้สนำมบินสุวรรณภูมิจะมีอำยุครบรอบ 12 ปี ผมต้ องขอ
แสดงควำมยินดีมำ ณ โอกำสนี ้ด้ วยครับ และผ่ำนไปได้ ด้วยดีสำหรับกำรประชุม FAPAA ECM & AGM 2018 ครัง้ ที่ 45 และงำน TILOG – LOGISTIX
2018 ทำงสมำคมฯ ต้ องขอขอบพระคุณ กรมส่งเสริ มกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ที่ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนสมำคมฯ ด้ วยดีตลอดมำ
และที่ขำดมิได้ เลย คือแขกผู้มีเกียรติทกุ ท่ำน ที่ได้ สละเวลำเข้ ำร่วมทำกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงสมำคมฯ ได้ จดั ขึ ้น ขอขอบพระคุณ มำ ณ โอกำสนี ้ด้ วยครับ
สมำชิกที่ได้ รับผลกระทบจำก EU ACC3 regulations ที่ BFS ในฐำนะ RA3 ที่ต้องทำกำรสแกนกล่องสินค้ ำที่บรรจุหนำแน่นมำกจน X-ray ปกติ
แล้ วยังไม่สำมำรถระบุได้ ว่ำสินค้ ำเป็ นอะไร ซึ่งต้ องทำกำรเปิ ดกล่องและตรวจทุกชิ ้น สมำคมฯ ขอให้ ท่ำนส่งจดหมำยแจ้ งผลกระทบที่ท่ำนได้ รับ อย่ำง
เป็ นทำงกำรโดยใช้ หวั กระดำษของหน่วยงำนของท่ำน มำยังสมำคมฯ โดยด่วน ทังนี
้ ้สมำคมฯ จะรวบรวมจดหมำยของท่ำนและนำเรื่ องเข้ ำสูห่ น่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดำเนินกำรแก้ ไขโดยเร็ วที่สดุ ครับ ในเดือนนี ้มีขำ่ วสำรอะไรที่นำ่ สนใจอีกบ้ ำง เรำมำดูกนั ครับ
ตัวเลขการส่ งออก: เดือนกรกฎำคม 2561 ส่งออกมีมลู ค่ำ 20,424 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ ขยำยตัวอยูท่ ี่ 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ขยำยตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 17 ในขณะที่กำรนำเข้ ำมีมลู ค่ำอยู่ที่ 20,940 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ ขยำยตัวอยู่ที่ 10.5% ส่งผลให้ กำรค้ ำเกินดุล 516 ล้ ำน
เหรี ยญสหรัฐ โดยปั จจัยที่ทำให้ กำรส่งออกยังขยำยตัวดี มำจำกกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร ขยำยตัวถึง 3.2 %
แต่ งตัง้ คณะทางานพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทางอากาศ ด้ วยคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม สภำนิติบญ
ั ญัติ
แห่งชำติ ได้ มีคำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงำนพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ ในคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำด้ ำนโลจิสติกส์ ซึง่
ผมได้ รับเกียรติแต่งตังให้
้ เป็ นเลขำนุกำรคณะทำงำน และคุณนิธิธร สุขมนัส อุปนำยกสมำคมฯ ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นคณะทำงำนในชุดนี ้ด้ วย มีวตั ถุ
ประสงค์ เพื่อศึกษำ รวบรวมข้ อมูล ที่เกี่ยวกับกฎหมำย เอกสำร กฎ ระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ มีเวลำทำงำน
เพียง 4 เดือน ในกำรทำแผนกำรดำเนินงำนให้ แล้ วเสร็ จ สำมำรถนำไปปฏิบตั ิและได้ ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ชำติระยะ 20 ปี ซึง่ ผมจะใช้ เวทีนี ้ใน
กำรช่วยผลักดันอย่ำงเต็มที่ เพื่อทำให้ กำรขนส่งทำงอำกำศของประเทศไทย ได้ เป็ น Hub อย่ำงที่เรำได้ มงุ่ หวังกันไว้ ครับ
TAFA YEARBOOK 2018 ในปี นี ้ สมำคมฯ ได้ มีกำรจัดทำสมุดรำยงำนประจำปี 2561 (TAFA YEARBOOK 2018) โดยจะรวมสมุดรำยนำม
สมำชิกสมำคมทำฟ่ ำ (TAFA Membership Directory) เข้ ำไว้ ในเล่มเดียวกัน เพื่อที่จะทรำบถึงกิจกรรมและข้ อมูลต่ำง ๆ ของสมำคมฯ และของสมำชิก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะนำไปแจกให้ สมำชิกสมำคมทำฟ่ ำ, องค์กรของภำครัฐและภำคเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องในวงกำรขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศ ทังนี
้ ้
สมำชิกท่ำนใดต้ องกำรที่จะอัพเดทฐำนข้ อมูลบริ ษัทท่ำน หรื อสนใจสนับสนุนลงโฆษณำในหนังสือเพื่อประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนของท่ำน สมำชิก
สำมำรถติดต่อมำยังเจ้ ำหน้ ำที่สมำคมฯ เพื่อแจ้ งควำมประสงค์ได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้เลยครับ
- แจ้ งประชำสัมพันธ์ กำรพ่นสำรกำจัดยุง ในเขตปลอดอำกรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกันยำยน
- TAFA YEARBOOK 2018
- เปิ ดรับสมัครผู้เข้ ำร่วมอบรม Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ ที่ 3
และ Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ ที่ 2
- งำนสัมมนำ เรื่ อง “E-commerce พัฒนำกลยุทธ์ก้ำวสูต่ ลำดโลกด้ วย Alibaba”
สุดท้ ำยนี ้ ขอให้ สมำชิกทุกท่ำนอ่ำนข่ำวสำรควำมคืบหน้ ำของอุตสำหกรรมเรำและเผยแพร่ให้ กบั พนักงำนในบริ ษัทสมำชิกต่อไปครับ
ข่ าวประชาสัมพันธ์

ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นำยกสมำคม
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A Word from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA e-Newsletter vol.9. Let me start by saying Congratulation to Suvarnabhumi Airport for its
I’d like to express my appreciation to DITP, Ministry of Commerce for their
facilitation to FAPAA 45th Executive Council Meeting (ECM) 31 delegates from 16 countries attending TILOG
LOGISTIX 2018, which was successfully organized at BITEC this past August. Also, many thanks to TAFA members
and honor guests supporting our activities throughout the event.
12th year anniversary of establishment.

According to EU ACC3 regulations requiring RA3 to apply Electronic Trace Detection (ETD) process on a boxlevel basis when normal X-Ray scanning cannot identify goods in carton, concerns from members who have been
affected by this process could be officially written on members’ company letterhead, and filed to TAFA at once.
TAFA will bring those concerns and escalate the issue through various organizations for constructive solutions
immediately after we receive substantiated concerns and issues.
July Export reached USD 20,424 Million, an 8.3% increase YOY, a 17-month consecutive growth. Import was
at USD 20,940 Million, 10.5% growth. Trade balance is at USD 516 Million. Positive support for export derived
from agricultural products with 3.2% increase in revenue.
National Legislative Assembly (NLA) has appointed TAFA Chairman as secretary of working committee
developing Thailand Logistics Master Plan for Air Transportation under supervision of Executive Council for
Country Transportation system. The working committee has only 120 days to complete the project. Khun
Nitithorn Sukmanas, TAFA Vice Chairman, has also been appointed as a working committee. The objective of
this working committee is to create an executable plan that will bring success of putting Thailand as regional
Aviation Hub as we have set our goal for.
This year TAFA will publish YEARBOOK 2018, where members information, TAFA projects and activities be
distributed to all stakeholders in airfreight forwarding industry including government offices, business sectors,
international organizations, etc. Should you need to update your company’s information, or would like to place
an advertisement in the YEARBOOK, please contact TAFA officers from today onward.
PR News:

Spraying Mosquito Repellent in Free Zone of the month
TAFA YEARBOOK 2018
DGR & Basic Air Cargo training courses – enrollment begins
Seminar “E-Commerce – Developing Strategy to reach Global Market with Alibaba”

Please help disseminate this news to all of your team. Stay tuned for the next month updates.

Chaiyong Theinvutichai
TAFA Chairman
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ส่ งออกเดือนกรกฎาคม ขยายตัว 8.3%

ขณะนี ้ พบว่ำกำรส่งออกไปตลำดสหรัฐกลับหดตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 21
เดือน ในหลำยกลุ่มสินค้ ำ โดยเฉพำะกุ้งสดแช่แข็ง จำกวัตถุดิบไม่มี ส่วน
สินค้ ำในกลุม่ อุตสำหกรรมก็หดตัวเนื่องบ้ ำง ส่วนปั ญหำเรื่ องของมำตรกำร
ภำษี ที่เกิดขึ ้น กระทบต่อภำพกำรส่งออกในตลำดสหรัฐฯ ยังน้ อยมำก
แต่ทัง้ นี ้ คำดว่ำ กำรส่ง ออกไปตลำดสหรั ฐ ฯ ในเดื อ นสิง หำคม 2561
น่ำจะปรับตัวดีขึน้ เพรำะคำดว่ำกำรส่งออกคอมพิวเตอร์ และชิ ้นส่วน ซึ่งมี
สัด ส่ ว นถึ ง 20% ของสิ น ค้ ำส่ ง ออกไปสหรั ฐ ฯ น่ ำ จะกลับ มำขยำยตัว
หลัง จำกเดื อ นกรกฎำคม 2561 ลดลง 0.6% และน่ ำ จะดี ขึ น้ ต่ อ เนื่ อ ง
หลังจำกมีกำรย้ ำยฐำนกำรผลิตจำกมำเลเซียกลับมำไทยด้ วย

นำงสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรค้ ำ(สนค.) กระทรวงพำณิ ชย์ กล่ำวว่ำ กำรส่งออกของไทยในเดือน
กรกฎำคม 2561 มีมูลค่ำ 20,424 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ ขยำยตัว 8.3% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งโตต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 17 ขณะที่ กำร
นำเข้ ำมีมลู ค่ำ 20,940 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ ขยำยตัว 10.5% ส่งผลให้ กำรค้ ำ
ขำดดุล 516 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ ส่วนกำรส่งออก 7 เดือนของปี 2561 (ม.ค.ก.ค.) มีมลู ค่ำ 146,236 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 10.6% และกำรนำเข้ ำมี
มูล ค่ ำ 143,296 ล้ ำ นเหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ น้ 14.8% และกำรค้ ำ เกิ น ดุล
2,939 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ
โดยปั จจัยที่ทำให้ กำรส่งออกยังขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นเพรำะตลำด
ส่วนใหญ่ยงั ขยำยตัวได้ ดี นอกจำกนี ้ มำจำกกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร ขยำยตัว 3.2 % ได้ แก่ น ้ำตำล ขยำยตัว 41.0% ไก่สด
แช่แข็งและแปรรู ป ขยำยตัว 14.1% ขณะที่ สินค้ ำส่งออกที่หดตัว เช่น กุ้ง
สดแช่แข็ง และแปรรู ป หดตัว 32.1% โดยเฉพำะในตลำดสหรัฐ แคนำดำ
เวียดนำม ไตหวัน่ ผัก ผลไม้ สด แช่แข็ง กระป๋ องและแปรรู ป หดตัว 8.8%
สำหรับกำรส่งออกสินค้ ำอุตสำหกรรมขยำยตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 17 อยูท่ ี่
7.7% เป็ นผลจำกกำรส่งออก สินค้ ำเกี่ยวเนื่ องกับน ้ำมัน ขยำยตัว 36.6%
รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ ขยำยตั ว 11.2% ส่ ว นสิ น ค้ ำ
อุตสำหกรรมที่หดตัวเช่น เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ ของเครื่ องจักร
หดตัว 19.5% จำกตลำดสหรัฐ เนเธอร์ แลนด์
ส่วนภำพกำรส่งออกไปยังตลำดสำคัญยังขยำยตัวดี โดยเฉพำะตลำด
หลัก ขยำยตัว 5.4% ได้ แก่ ญี่ ปนุ่ สหภำพยุโรป ตลำดศักยภำพ ขยำยตัว
15.3% เช่น อินเดีย อำเซียน 5 และ CLMV ส่วนตลำดศักยภำพรอง กลับมำ
ดีขึ ้นขึ ้น ขยำยตัว 3.1% เช่น ทวีปแอฟริ กำ ทวีปออสเตรเลีย อย่ำงไรก็ตำม

นำงสุรีย์พร กล่ำวว่ำ กระทรวงพำณิชย์ยงั คงคำดกำรณ์ กำรส่งออกในปี
2561 จะเติ บ โตได้ ต ำมเป้ ำที่ ตัง้ ไว้ ที่ 8% โดยดูไ ด้ จ ำกกำรส่ง ออกยัง มี
แนวโน้ มเติบโต จำกกำรที่เศรษฐกิจโลกขยำยตัวชัดเจน เช่น สหรัฐฯ กลุม่ ยู
โรโซน จีน ญี่ปนุ่ และอำเซียน โดยสินค้ ำที่มีแนวโน้ มส่งออกได้ ดี เช่น สินค้ ำ
ในกลุม่ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และสินค้ ำที่เกี่ยวเนื่องกับน ้ำมัน
เช่น เคมีภณ
ั ฑ์และพลำสติก และกำรส่งออกยังได้ รับผลดีจำกเงินบำทอ่อน
ค่ำ ทำให้ มีรำยได้ ในรูปเงินบำทสูงขึ ้น
“แม้ กำรส่งออกจะเผชิ ญควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนในนโยบำย
กำรค้ ำ และควำมผันผวนของตลำดเงิ นและตลำดทุน ที่อำจกระทบต่อ
อัตรำแลกเปลี่ยน แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของไทย เพรำะได้ มี
กำรกระจำยกำรส่ง ออกไปยังตลำดใหม่ๆ และตลำดที่ มี ศัก ยภำพอื่นๆ
ทดแทน ซึ่ง ช่ ว ยให้ ก ำรส่งออกปี นี ้ ขยำยตัวได้ ตำมเป้ ำ ส่ว นจะปรั บเป้ำ
ส่ง ออกเหมื อ นหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ หรื อ ไม่ ต้ อ งรอประเมิ น อี ก ครั ง้ ในเดื อ น
ตุลำคมนี ้”
แหล่งที่มำ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1096706
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แต่ งตั้ง คณะทางานพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทางอากาศ
ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้ านโลจิสติกส์
ด้ วยคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม สภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ได้ มี คำสั่ง ที่ 20/2561 แต่ง ตัง้ คณะทำงำนพิจ ำรณำศึกษำแนว
ทำงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ ในคณะอนุกรรมำธิกำร
ศึกษำด้ ำนโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำ รวบรวมข้ อมูล ที่
เกี่ยวกับกฎหมำย เอกสำร กฎ ระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบโลจิสติกส์ทำงอำกำศ ในกำรนี ้ สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำ
ทำงอำกำศไทย โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นำยกสมำคมฯ ได้ รับ
กำรแต่งตังให้
้ เป็ นเลขำนุกำรคณะทำงำน และ คุณนิธิธร สุขมนัส
อุปนำยกสมำคมฯ ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นคณะทำงำนในชุดนี ้ด้ วย
ผลที่คำดจะได้ รับจำกกำรศึกษำ มีดงั นี ้
1. แนวทำงกำรสร้ ำงโครงข่ำยศูนย์กระจำยสินค้ ำระหว่ำงประเทศ
ของไทย (Thailand’s network of International Warehouse/Hub)
เชื่อมโยงโครงข่ำยกำรขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศผ่ำนท่ำอำกำศยำนทัว่
ประเทศ
2. แนวทำงโครงกำร Airport Logistics Park (ALP) ที่มีควำม
สำมำรถในควำมร่วมมือและกำรแข่งขัน
3. แนวทำงโครงข่ำยกำรขนส่งสินค้ ำผ่ำนแดน (Transit Shipment)
ที่สำมำรถรวบรวมและกระจำยสินค้ ำ เพื่อเชื่อมโยง สนับสนุน และ
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงท่ำอำกำศยำนภำยในประเทศออกสู่
โครงข่ำยระหว่ำงประเทศ
ในการนี้ ได้จดั ให้มีการประชุมคณะทางานฯในวันพุธ ทุกสัปดาห์ เพื่อเชิ ญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล และกาหนดแผนการ
ดาเนินงานให้แล้วเสร็ จ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อนาเสนอข้อมูลต่อรัฐบาลใช้เป็ นแนวทางการพิจารณาแผนแม่บทการ
ขนส่ งทางอากาศของประเทศไทย
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FEDERATION OF ASIA-PACIFIC
AIRCARGO ASSOCIATION
45th Executive Council Meeting
Bangkok International Trade and
Exhibition Centre (BITEC)
Bangkok, Thailand
August 29 – 30, 2018

Hosted by the
Thai Airfreight Forwarders Association
(TAFA)

Highlights of the meetings:
- IATA Cargo Agency Program and CASS Matters
- e-AWB & e-Freight: The challenge was how to integrate
e-AWB to the Single Window System of the countries.
- Air Cargo Security: Updated by AFIF, Australia – Paul Golland
Piece- level screening requirements, from March 2019
Other Air Cargo Security items raised by the Council Members
- IATA Guests: Mr. Rudy Reyes, Regional Manager, Airports
Passenger Cargo Security (APCS), Asia Pacific
-Update on proposed new IATA / FIATA Air Cargo Program
-CASS Issues
-Default Insurance Programs (DIP)
- Air Cargo Security & Compliance
- E-AWB & e-Freight
- Dangerous Goods
- Financial matters of FAPAA
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เรี ยน สมาชิกทาฟ่ า
เนื่องด้ วยสมำคมฯ จะมีกำรจัดทำสมุดรำยงำนประจำปี พ.ศ. 2561 (TAFA YEARBOOK 2018) โดยจะรวม สมุดรำยนำม
สมำชิกสมำคมทำฟ่ ำ (TAFA Membership Directory) เข้ ำไว้ ในเล่มเดียวกัน เพื่อที่จะทรำบถึง กิจกรรมและข้ อมูลต่ำง ๆ ของสมำคม
ทำฟ่ ำ สมำชิกของสมำคมทำฟ่ ำ และข้ อมูลต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ของวงกำรขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศ
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแจกให้ สมำชิกสมำคมทำฟ่ ำ, องค์กรของรัฐบำล เช่น กระทรวง และกรมต่ำงๆ,รัฐวิสำหกิจ, หอกำรค้ ำ
ไทยหอกำรค้ ำต่ำงประเทศ, สภำอุตสำหกรรมฯ, สำยกำรบิน , สถำบันกำรศึกษำ ที่มีกำรสอนวิชำ AIR CARGO และองค์กรอื่นๆ
ระดับประเทศ ที่เป็ นสปอนเซอร์ จึงคำดว่ำจะได้ รับควำมสนใจจำกองค์กรเป้ำหมำยด้ วยดี

อัตราค่ าโฆษณา TAFA Year Book 2018
Center-Fold 4 color /
หน้า 8
Back Cover / ปกหลัง
Inside Front Cover / ปกหน้าด้านใน
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Bookmark / แผ่นคัน่ หนังสือ
Page 1 / หน้า 1
Full page color fix page# เต็มหน้าสี่สี (ระบุเลขที่หน้าได้)
Full page color เต็มหน้าสี่สี (ระบุเลขที่หน้าไม่ได้)
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ชื่อบริษัท (จองลงโฆษณำ)..........................................................................................................
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น /Total Charge………………………...บำท/Baht (……………….............…………)
(อัตรำค่ำโฆษณำนี ้ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%)
- เช็ค สัง่ จ่ำยในนำมสมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย
- เงินสด โอนเข้ ำบัญชี นำมสมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงจำก ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน เลขที่ 0571713-3-179
พร้ อมส่งหลักฐำนมำที่สมำคมฯ E-mail: tafa@tafathai.org Fax.02-2860477
หรื อติดต่อสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ คุณกรภัทร คุณฉวีวรรณ คุณอุไรรัตน์ โทร2860477-02 .

พิเศษ รั บส่ วนลด 15% สาหรั บผู้สนับสนุนเก่ า และ 10% ผู้สนับสนุนใหม่
หากมีการจองและชาระเงินภายใน เดือนกันยายน 2561
หมายเหตุ สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ท่านที่ชาระก่อน
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ข่ าวประชาสั มพันธ์
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TAFA ACTIVITIES

เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2561 สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย
โดย คุณวรวุฒิ ภักดีสตั ยพงศ์ อุปนำยกสมำคม และ คุณกฤชภำส์ นำฑีสวุ รรณ ผู้จดั กำรสมำคมฯ
ได้ เข้ ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรมำตรฐำนอำชีพและ คุณวุฒวิ ชิ ำชีพ
สำขำวิชำชีพโลจิสติกส์ เพื่อหำรื อติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร
มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒวิ ิชำชีพ สำขำวิชำชีพโลจิสติกส์
ณ ห้ องบอร์ ดรูม ชัน้ 17 สถำบันคุณวุฒิวชิ ำชีพ (องค์กำรมหำชน)

เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2561
สมาคมตัวแทนขนส่งสิ นค้าทางอากาศไทย
โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย
คุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่ วม
การประชุมคณะทางานพิจารณาศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ ในคณะอนุ
กรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1-2561
ณ ห้องประชุม หมายเลข 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2561 สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย ได้ จดั ประชุมคณะกรรมกำร
ประจำเดือนสิงหำคม 2561 ครัง้ ที่ 5-8-2561 เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำ และ
ติดตำมควำมคืบหน้ ำในเรื่ องสำคัญต่ำงๆ อำทิ เช่น กำรเงินสมำคมฯ กำรเตรี ยมควำมพร้ อมในกำร
จัดงำน FAPAA ECM & AGM 2018 และกำรจัดบูธงำน TILOG รวมถึงควำมคืบหน้ ำกำรเข้ ำ
ประกวดสมำคมกำรค้ ำดีเด่น และควำมคืบหน้ ำของ TPQI/CB setup เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ในกำรประชุม
ดังกล่ำวคณะกรรมกำรยังได้ ร่วมกันหำรื อและพิจำรณำประเด็นสำคัญในวำระกำรประชุมอื่นๆ อีก
ด้ วย จัดขึ ้น ณ.ห้ องประชุมสมำคมทำฟ่ ำ อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์ ชนั ้ 20 เขต สำทร กทม.
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วันศุกร์ที่ 10 สิ งหาคม 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสิ นค้าทางอากาศไทย โดยคุณชัยยงค์
เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณสมบัติ ประสานศิลป์ ชัย อุปนายกสมาคมฯ
ได้เข้าพบ คุณเพ็ชร ชั้นเจริ ญ ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อร่ วมหารื อพร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่ อง แผนการพัฒนาสนามบินและธุรกิจการขนส่งสิ นค้า
ทางอากาศไทยใน ท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 15 สิงหำคม 2561 สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย โดยคุณทรงพล
พรหมลิภณกุล กรรมกำรบริ หำรสมำคมฯ ได้ เป็ นผู้แทนสมำคมฯ เข้ ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำร Logistics & Supply Chain ครัง้ ที่ 8-4/2561 ณ ห้ องประชุม 2201 ชัน้ 2
อำคำรจรูญ สีบญ
ุ เรื อง หอกำรค้ ำไทย ซึง่ จัดโดยทำงสภำหอกำรค้ ำแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 15 สิงหำคม 2561 สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำง
อำกำศไทย โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นำยกสมำคมฯ
พร้ อมด้ วย คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์ อุปนำยกสมำคมฯ ได้ เข้ ำ
ร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำน TILOG-LOGISTIX 2018 และ
ในวันเดียวกันนี ้ทัง้ 2 ท่ำน ยังได้ เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
อำนวยกำรจัดงำนแสดงสินค้ ำโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 2/2561
เพื่อหำรื อและเตรี ยมควำมพร้ อมกำรจัดงำน
ณ ห้ องบุรฉัตรไชยำกร ชัน้ 4 สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
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เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2561สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย โดยคุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นำยกสมำคมฯ พร้ อมด้ วย คุณพจน์ เทียมตะวัน
อุปนำยกสมำคมฯและคุณเกวลี รุ่งโรจน์กำเนิด กรรมกำรบริ หำรสมำคมฯ ได้ เข้ ำร่วมประชุมคณะทำงำนพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
โลจิสติกส์ทำงอำกำศ ครัง้ ที่ 2-2561 โดยมี พลเอก ดร.วรพงษ์ สง่ำเนตร ได้ ให้ เกียรติเป็ นประธำนในกำรประชุมครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้กำรประชุมดังกล่ำว ได้ มี
ผู้ประกอบกำรตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศเข้ ำร่วมด้ วย อีกทังยั
้ งให้ ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุปสรรค ปั ญหำ แนวทำง
แก้ ไขและโอกำสที่จะทำให้ เกิด Airport Logistics Park อย่ำงเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน ตำมแผนยุทธศำสตร์ ชำติ 20 ปี อีกด้ วย
กำรประชุมครัง้ นี ้จัดขึ ้น ณ ห้ องประชุม 303 ชัน้ 3 อำคำรรัฐสภำ 2

วันที่ 22 สิงหำคม 2561 สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นำยกสมำคมฯ พร้ อมด้ วย คุณนิธิธร สุขมนัส
อุปนำยกสมำคมฯ และ คุณกฤชภำส์ นำฑีสวุ รรณ ผู้จดั กำรสมำคมฯ ได้ เข้ ำร่วมกำรประชุมคณะทำงำนพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
โลจิสติกส์ทำงอำกำศ ครัง้ ที่ 3-2561 โดยครัง้ นี ้เป็ นกำรประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำด้ ำนโลจิสติกส์ เพื่อพิจำรณำประเด็นแผนแม่บท
กำรขนส่งทำงอำกำศของประเทศไทยในหมวดของกำรขนส่งสินค้ ำ และโครงกำรนำร่องกำรจัดทำแนวทำงและขันตอนกำรพั
้
ฒนำ airport logistics
park ในท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ของ สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข) และพิจำรณำประเด็นแผนแม่บทท่ำอำกำศยำน
พำณิชย์ของประเทศไทย ของ สำนักงำนกำรบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย ณ ห้ องประชุม 301 ชัน้ 3 อำคำรรัฐสภำ 2
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เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2561 สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย ได้ จดั งำน FAPAA Welcome Reception Party
เพื่อต้ อนรับแขกผู้เข้ ำร่วมกำรประชุม FAPAA ECM & AGM 2018 ครัง้ ที่ 45 ระหว่ำงวันที่ 29-30 สิงหำคม 2561
ณ. ห้ องแกรด์บอลรูม ชัน้ 9โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขมุ วิท

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหำคม 2561 สมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ ำทำงอำกำศไทย โดยคุณทรงพล พรหมลิภณกุล กรรมกำรบริ หำรสมำคมฯ ได้ เข้ ำร่วมกำรเสวนำ
หัวข้ อ“e-Commerce : โอกำสหรื อภัยคุกคำมต่อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย” จัดโดยสมำคมชิปปิ ง้ แห่งประเทศไทย
ณ ห้ อง AMBER 2 Hall 98 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ
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