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สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
- ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ%งถือได้ ว่าเป็ นเดือนแห่งความรัก ผมและ
คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ขอส่งมอบความสุขให้ กบั สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน มา ณ โอกาสนี 5ด้ วยครับ ทางสมาคมฯ จะ
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ขึ 5นในวันอังคารที% 21 มีนาคม 2560 ถือเป็ นปี แรกในรอบ 30 ปี ที%สมาคมฯ ได้ รับเกียรติ
จากท่าน กิตติวฒ
ั น์ ปั จฉิมนันท์ ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจบริ การและโลจิสติกส์การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มาให้ ความรู้ เกี%ยวกับ
นโยบายของภาครัฐที%จะสนับสนุนสมาชิกทาฟ่ าและเศรษฐกิจประเทศให้ เติบโตได้ อย่างไร และท่าน พล.ร.ต. วรพล ทองปรี ชา
ผู้อํานวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา แสดงวิสยั ทัศน์และทิศทาง เรื% อง “Eastern Economic Corridor Development” (EEC)
ที%ทกุ ภาคส่วนกําลังให้ ความสนใจอยูใ่ นตอนนี 5ครับ และที%สําคัญที%สดุ คือ โอกาสที%ท่านสมาชิก จะร่ วมกันผนึกกําลังรวมเป็ นหนึง%
เดียวในการกําหนดทิศทางอนาคตของทาฟ่ า ความเป็ นไปได้ ในการจัดตัง5 TAFA Consortium รวมถึงการลงมติในหลายประเด็นที%
สําคัญ จึงอยากขอเชิญท่านสมาชิกเข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกันด้ วยครับ ทังนี
5 5 สมาคมทาฟ่ า ได้ รับเชิญจาก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เข้ าร่ วมให้ ข้อมูลสนับสนุน เพื%อปลดล็อค เขตปลอดอากร (Free Zone) ให้ เป็ นเขตปลอด
อากรที%แท้ จริ ง มีความคืบหน้ ายังไงจะรี บแจ้ งให้ สมาชิกทราบครับ เดือนนี 5มีข่าวสารที%สาํ คัญและน่าสนใจหลายเรื% อง ขอให้ สมาชิก
ทุกท่าน อย่าละเลยที%จะติดตามข่าวสารจากสมาคมฯ อาจจะทําให้ พลาดเรื% องราวสําคัญๆ ที%นา่ สนใจไปนะครับ
- ตัวเลขการส่ งออก: สินค้ าผ่านสนามบินสุวรรณภูมิปี 2559 มีปริ มาณสินค้ ารวมทังขาเข้
5
า ขาออกและถ่ายลํา รวมทังสิ
5 5น
1,281,818 ตัน เพิ%มขึ 5นจากปี 2558 จํานวน 35,239 ตัน ทังนี
5 5กระทรวงพาณิชย์เปิ ดเผยส่งออกปี 2559 พลิกกลับมาขยายตัวเป็ น
บวกในรอบ 4 ปี โดยเป็ นบวกร้ อยละ 0.45
- แจ้ งข่ าว อัตราค่ าบริ การ FHL FWB Services สืบเนื%องจาก BFS จะเริ% มเก็บค่าบริ การ FHL FWB ตังแต่
5 วันพฤหัสที% 16
กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป ทางสมาคมฯ โดยการนําของคุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคม ได้ เจรจาต่อรองราคากับผู้ให้ บริ การ
ส่งข้ อมูล TIFFA EDI, WIN,และ CCN ดังที%สมาคมฯ ได้ ส่งจดหมาย อิเล็กโทรนิกส์ใบเสนอราคาให้ ท่านรับทราบก่อนหน้ านี 5แล้ ว
ทังนี
5 5ผู้ให้ บริ การทัง5 3 รายได้ มอบสิทธิ พิเศษแก่สมาชิกทาฟ่ า ให้ ทดลองใช้ บริ การฟรี เป็ นเวลา 1 เดือนครับ หากสมาชิกท่านใด
ต้ องการข้ อมูลเพิ%มเติม สามารถติดต่อสอบถามมายังสมาคมฯ ได้ เลยนะครับเราพร้ อมที%จะอํานวยความสะดวกให้ ทา่ นเสมอ
- แจ้ งข่ าว การให้ บริ การและการติดต่ อภายในเขตปลอดอากร ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สืบเนื%องจากที%ประธาน
อนุกรรมการสมาคมฯ คุณสุวิชา บุญเต็ม เป็ นตัวแทนเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยความสะดวก ณ เขตปลอดอากร ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ครัง5 ที% 1/2560 เมื%อวันที% 9 ก.พ. 2560 ทาง ทอท. ได้ เข้ ามาบริ หารจัดการพื 5นที%เขตปลอดอากรด้ วยตนเอง
ตามที%ได้ มีคําสัง% ยกเลิกการบริ หารงานโดย UAS เดิมไปแล้ วนัน5 ได้ มีการแจ้ งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการเข้ าถึงต่อ
หน่วยงานต่างๆ ในเขตปลอดอากร ซึง% เป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั สมาชิกทาฟ่ ามากยิ%งขึ 5นครับ
- ข่ าวประชาสัมพันธ์ - งานสัมมนา เตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที%มีความเป็ นเลิศ
- บริ ษัท กัลฟ เอเจนซี% คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ปรับปรุงและขยายคลังสินค้ า ที%อมตะนคร
- บริ ษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จํากัด ได้ ควบรวมกิจการกับ บริ ษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จํากัด
- บริ ษัท เวริ ทรานส์ อินเตอร์ เนชัน% แนล จํากัด เปิ ดการให้ บริ การที% สาธารณรัฐมัลดีฟส์
- บริ ษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้
สุดท้ ายนี 5 ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ ให้ กับพนักงานในบริ ษัทสมาชิก
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A Message from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA Newsletter vol. 2 for the month of February 2017 where we all celebrate and share our
heartfelt affection to one another. TAFA committee and I would like to send our love and well wishes to
all of you and your loved ones for this special occasion. This year on 21st March 2017, TAFA Annual Meeting
has been honored by director of Office of Service Trade & Trade Logistics – Ministry of Commerce, Mr.
Kittiwat Patchimnan to provide government policies supporting our industry and country economy and
Rear Admiral Worapol Tongpricha, Director General of U-Ta-Pao International Airport to share vision and
direction of the Eastern Economic Corridor (EEC.) Both are this year distinguished guest speakers at the
event. We would join our effort to write TAFA future, explore possibility of TAFA Consortium, and cast
your votes on important topics. Please come and design our own future. Also, TAFA has been invited by
the Board of Investment (BOI) to provide insights of how to ‘unlock’ Free Zone at Suvarnabhumi Airport
to become true Free Zone. Any update from the meeting, we will be distributing to all of you at once.
There are several interesting happenings in this month, please keep yourselves up-to-date with news from
TAFA so you will not miss any important and beneficial information in the industry.
Country’s tonnage recorded at BKK airport for 2016, all combined import-export-transshipments, was
1,281,818 tons, an increase from 2015 of 35,239 tons. Ministry of Commerce has reported a plus 0.45
percent of export growth year-over-year. If world trade can carry on the upward trend, then 5% growth
expected would be possible. However, it is toned down to be between plus 2.5 to 3.5%.
Regarding FHL FWB data transmission to be started on 16 February 2017 onwards, TAFA, led by Khun
Nitithorn Sukmanas - first Vice Chairman and the working committee, concluded negotiations with all 3
service providers (VANs), namely TIFFA EDI, WIN, and CCN as you all have been previously notified via
several e-mails from TAFA. The negotiation brought about special 1-month trial free-of-charge sending
FHL FWB data for real shipments for TAFA members. For more information, please do not hesitate to
contact us at your earliest convenience. We would be delighted to be of your service.
Announcement regarding services and contact details of Free Zone at BKK airport, TAFA Sub-committee
chairman, Khun Suwicha Boontem, represented in the AOT/Free Zone Facilitating committee meeting on
9th February has summarized that AOT discontinued UAS contract and took complete control of running
the free zone in order to provide better services to all of us.
PR News

Seminar “Preparation towards Excellence in Logistics Management”
Gulf Agency (Thailand) Co., Ltd. facility improvement at Amata Nakorn Industrial Estate
DSV Air and Sea merged with UTI Worldwide
Veritrans International newly launch Logistics services in Maldives
Leo Global Logistics Co., Ltd. donates money to the Red Cross to help people in the south
recovering from most devastating flood in recent years

Please stay tune to the news and updates from TAFA and disseminate this information to your employees
for their reference.

Chaiyong Theinvutichai
TAFA Chairman
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ตัวเลขการส่ งออก ปี 2559
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า กล่าวว่า การส่งออกปี 2559 สามารถกลับมา
ขยายตัวเป็ นบวกได้ ในรอบ 4 ปี โดยขยายตัวร้ อยละ 0.45 ด้ วยมูลค่า 215,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ถือว่าเป็ นระดับที%นา่ พอใจ
ทําให้ ไทยเป็ นประเทศที%การส่งออกขยายตัวสูงสุดเป็ นอันดับ 8 ของโลก และเป็ นอันดับ 2 ของอาเซียน แม้ วา่ ภาพรวมการค้ าของ
โลกยังชะลอตัว โดยการ
ขยายตัวของการส่งออก
ได้ รับปั จจัยสนับสนุนจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที%เริ%ม
ฟื น5 ตัว ประกอบกับราคา
นํ 5ามันเริ% มปรับ ตัวสูงขึ 5น
รวมถึงแนว โน้ มราคา
สินค้ าเกษตรดีขึ 5น ทําให้ คู่
ค้ าหลายประเทศเริ% มมี
กําลังซื 5อเพิ%มขึ 5น ขณะ
เดียวกันการปรับแผน
ส่งออกในการหาตลาดใหม่และรักษาตลาดเดิม ทําให้ การค้ าทังตลาดหลั
5
กและตลาดอื%นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื%อง
ทังนี
5 5 ตัวเลขการนําเข้ าแม้ ภาพรวมปี 2559 จะติดลบร้ อยละ 3.9 หรื อมีมลู ค่า 195,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐโดยเป็ นการ
นําเข้ าประเภทเครื% องจักร สินค้ าทุน และวัตถุดิบ เพื%อการผลิต ส่งผลให้ ขยายตัวทําให้ เห็นแนวโน้ มการขยายตัวของการส่งออกและ
เศรษฐกิจทีด% ีขึ 5น ขณะเดียวกันดุลการค้ าของไทยปี 2559 เกินดุลสูงถึง 20,659 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ซึง% เป็ นดุลการค้ าที%เกินดุล
สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ และน่าจะส่งผลบวกต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
ส่วนการส่งออกปี นี 5 คาดว่าจะขยายตัวดีขึ 5นอย่างต่อเนื%องและจะขยายตัวได้ ประมาณร้ อยละ 2.5-3.5 และหากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ ากลับมาขยายตัวดีขึ 5นมากมีโอกาสที%การส่งออกจะขยายตัวถึง ร้ อยละ 5 เนื%องจากแนวโน้ มราคา
นํ 5ามันดิบสูงขึ 5นอยูใ่ นกรอบ 50-60 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล รวมถึงแนวโน้ มค่าเงินบาทที%ออ่ นค่าลงอยูใ่ นช่วง 35.5-37.5 บาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง% ตัวเลขการส่งออกปี 2559 และปี นี 5ได้ รายงานนายกรัฐมนตรี ให้ รับทราบแล้ ว โดยตัวเลขประมาณการณ์สง่ ออกปี
นี 5ยังไม่ได้ รวมความเสีย% งนโยบายของสหรัฐที%ต้องติดตามหลังจากนี 5ไปจะมีประกาศอะไรออกมาที%จะกระทบต่อตลาดการค้ าของ
โลกมากน้ อยแค่ไหน ซึง% กระทรวงพาณิชย์จะติดตามอย่างใกล้ ชิดและวันที% 20 กุมภาพันธ์นี 5จะมีการประชุมทูตพาณิชย์ทวั% โลก
ประเมินสถานการณ์ตา่ ง ๆ อีกครัง5 หนึง% ต่อไป
นอกจากนี ยังต้องติดตามความเสี ยงโดยเฉพาะนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทียงั มีความไม่แน่นอน ซึงเป็ นทังโอกาส
และความเสี ยงต่อไทย โดยนโยบายสหรัฐทีกีดกันการค้าจีนกับเม็กซิโกอาจจะกระทบมายังไทย เพราะจีนเป็ นคู่คา้ สําคัญของไทย
รวมถึงการทีสหรัฐอาจปรับขึนภาษีสาํ หรับสิ นค้าจากจีนอาจจะส่งผลให้ราคาสิ นค้าของจีนสูงขึนและอาจส่งผลต่อสิ นค้าไทยทีมี
ความใกล้เคียงกับจีน เช่น เครื องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้ราคาสูงขึน เพราะการขึนภาษีดว้ ย
แหล่งทีมา: สํานักข่าวไทย
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สถิตปิ ริ มาณสินค้ าผ่ านท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจําปี 2016
Total Inbound

*a

Total Transit (Inbound) *b

Total Transit (Outbound)

*c

Total Outbound

*d

2015

2016

Vs. P/Y

2015

2016

Vs. P/Y

2015

2016

Vs. P/Y

2015

2016

Vs. P/Y

Jan

27,541

29,861

108.42

17,513

16,814

96.01

18,191

17,256

94.86

36,163

34,209

94.60

Feb

28,029

29,220

104.25

16,650

13,290

79.82

18,258

15,042

82.39

39,331

34,037

86.54

Mar

34,191

35,391

103.51

18,397

17,051

92.68

19,495

17,588

90.22

44,991

40,360

89.71

Apr

29,434

29,607

100.59

16,546

16,257

98.25

16,910

16,311

96.46

39,274

38,655

98.42

May

27,453

29,389

107.05

15,242

15,452

101.38

16,239

16,330

100.56

44,099

43,443

98.51

Jun

27,994

31,742

113.39

14,296

15,432

107.95

15,476

15,983

103.28

39,957

40,708

101.88

Jul

29,886

32,333

108.19

15,807

16,470

104.20

16,021

17,029

106.29

39,410

37,429

94.97

Aug

29,097

31,061

106.75

16,776

17,141

102.18

17,322

17,833

102.95

38,823

38,713

99.72

Sep

29,565

33,213

112.34

16,121

17,571

109.00

16,821

18,303

108.81

41,220

42,842

103.93

Oct

31,294

34,223

109.36

17,505

19,870

113.51

18,404

20,951

113.84

40,552

42,718

105.34

Nov

30,593

33,301

108.85

18,545

20,222

109.04

19,742

20,901

105.87

39,824

43,097

108.22

Dec

28,391

32,566

114.71

17,139

20,922

122.07

18,363

22,284

121.35

37,684

41,389

109.83

Total

353,469

381,909

108.05

200,538

206,494

102.97

211,243

215,813

102.16

481,329

477,602

99.23

Remarks: *a Thailand destination *b Inward transit *c Outward transit

*d International destination

สมาคมการค้ าธุรกิจการบินขนส่ งสินค้ า (ACBA) เปิ ดเผยตัวเลขสถิติปริ มาณสินค้ าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในช่วงปี 2016 มีปริ มาณสินค้ าทังขาเข้
5 า ขาออกและถ่ายลํา รวมทังสิ
5 5น 1,281,818 ตัน เพิม% ขึ 5นเป็ นจํานวน 35,239 ตัน เมื%อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงปี ที%ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดดังนี 5
Inbound
ปริ มาณสินค้ าขาเข้ าปี 2016 อยูท่ ี% 381,909 ตัน เพิ%มขึ 5นจาก 353,469 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี ที%ผา่ นมา หรื อเพิ%มขึ 5น 28,440 ตัน
Outbound
ปริ มาณสินค้ าขาออกปี 2016 อยูท่ ี% 477,602 ตัน ลดลงจาก 481,329 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี ที%ผา่ นมา หรื อลดลง 3,727 ตัน
Transit (Inbound)
สินค้ าถ่ายลําขาเข้ ามีปริ มาณอยูท่ ี% 206,494 ตัน เพิ%มขึ 5นจาก 200,538 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี ที%ผา่ นมา หรื อเพิ%มขึ 5น 5,956 ตัน
Transit (Outbound)
สินค้ าถ่ายลําขาเข้ ามีปริ มาณอยูท่ ี% 215,813 ตัน เพิ%มขึ 5นจาก 211,243 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี ที%ผา่ นมา หรื อเพิ%มขึ 5น 4,570 ตัน
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แจ้ งข้ อมูลการให้ บริการและการติดต่ อ ภายในเขตปลอดอาการ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สืบเนื%องจากที%ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ คุณสุวิชา บุญเต็ม เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยความ
สะดวก ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครัง5 ที% 1/2560 เมื%อวันที% 9 ก.พ. 2560 โดย สรุป ทอท. ได้ เข้ ามาบริ หารจัดการ
พื 5นที%เขตปลอดอากรด้ วยตนเอง ตามที%ได้ มีคําสัง% ยกเลิกการบริ หารงานโดย UAS เดิมไปแล้ วนัน5 ได้ มีการแจ้ งประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
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แจ้ งนโยบายรักษาความปลอดภัย ในการเข้ า-ออก พืน ทีเขตปลอดอากรและคลังสิ นค้ า
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แจ้ งการทําบัตรชัวคราว ๖ เดือน สําหรั บผู้เข้ าปฏิบัตงิ านในพืนc ทีคลังสินค้ า ทสภ.
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แจ้ งการทําบัตรชัวคราว ๖เดือน สําหรับผู้เข้ าปฏิบัตงิ านในพืนc ทีคลังสินค้ า ทสภ. (ต่ อ)
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ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา “เตรี ยมความพร้ อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ท ีมีความเป็ นเลิศ”
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ACTIVITIES

เมื%อวันจันทร์ ที% 16 มกราคม 2560 นายกุลศิ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้ อมด้ วย นายสรศักดิw มีนะโตรี ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากร
ตรวจสินค้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้ าหน้ าที%กรมศุลการกร ให้ เกียรติเข้ าเยี%ยมชมสมาคมฯ เพื%อประชาสัมพันธ์โครงการพันธมิตรศุกากร
อีกทังยั
5 งเข้ าร่วมประชุมหารื อเกี%ยวกับปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ของการขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย โดยมีนาย ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั นายกสมาคมฯ
และคณะกรรมการทาฟ่ าเข้ าร่วมให้ การต้ อนรับ

เมื%อวันพุธที% 18 มกราคม 2560 เวลา 08.45 น. นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า พร้ อมด้ วย คณะกรรมการบริ หาร
สมาคมเข้ าพบสวัสดีปีใหม่ นายดํารงค์ชยั แสวงเจริ ญ กรรมการผู้จดั การฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้ าและไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์ (FZ)

เมื%อวันพุธที% 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า พร้ อมด้ วย คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
เข้ าพบสวัสดีปีใหม่ นางมาลี โชคลํ 5าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ ชัน5 10 (ตึกริมนํ 5า) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
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ACTIVITIES
เมือวันพฤหัสบดีที 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคมทาฟ่ า พร้อมด้วย นายนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมฯ
เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณกิตติวฒั น์ ปัจฉิมนันท์ ผอ.สํานักธุรกิจบริ การ
และโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ณ. ชัน 6 สํานักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ

เมือวันศุกร์ที 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสุวชิ า บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมทาฟ่ า เข้าร่ วม ทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เพือถวายเป็ นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกําหนดสตมวาร (100 วัน)
จัดโดย สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมือวันอังคารที 24 มกราคม 2560
นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย
นายณรงค์ ศุภนคร เลขาธิการสมาคม
เข้าพบสวัสดีปีใหม่ นายดรุ ณ แสงฉาย
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ณ ห้องอธิบดี ชัน 6 กรมท่าอากาศยาน

เมือวันพฤหัสบดีที 26 มกราคม 2560
นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคมทาฟ่ า พร้อมด้วย
นายสมบัติ ประสานศิลป์ ชัย
กรรมการบริ หารสมาคมฯ
เข้าพบสวัสดีปีใหม่
นายนิตินยั ศิริสมรรถการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ทอท.
ณ ชัน 7 สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
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บริษทั ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จํากัด ได้ ควบรวมกิจการกับ บริษทั ยูทไี อ เวิลด์ วายด์ จํากัด
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