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Newsletter No.2

Content
- Company Registration Process for TAFA Consortium
- TAFA Annual General Meeting
- ‘Together We Fly’ event celebrating TAFA 31st Anniversary

_____________________________________________________________________________________________

สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ที่รักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมฯ ขอขอบคุณ 21 บริ ษัทสมาชิก ผู้ร่วมลงทุน
ครัง้ แรก รายละ 50,000 บาท เพื่อจัดทาโครงการศึกษาฯ TAFA CONSORTIUM ทังนี
้ ้เงินลงทุนทังหมดที
้
่ได้ รับมาจะถูกนาไปเป็ นเงินทุนในการ
ก่อตังและจดทะเบี
้
ยนบริ ษัท TAFA Consortium จากัด ตามมติการประชุมใหญ่วิสามัญครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ต่อไป และ
หลังจากที่มีการประชุมผู้ร่วมลงทุนเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ มีสมาชิกรายเดิม จานวน 14 ราย และมีสมาชิกกลุ่มใหม่อีก
จานวน 7 ราย สนใจที่จะร่วมลงทุนในการจดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท TAFA Consortium จากัด รวมเป็ น 21 ราย ทังนี
้ ้ สมาชิก 7 รายเดิมที่ได้ ร่วม
ลงทุนตังแต่
้ ครัง้ แรกเป็ นเงินรายละ 50,000 บาท ก็นบั เป็ นผู้ร่วมถือหุ้นในครัง้ นี ้ด้ วย ดังนั
้ นผู
้ ้ ถือหุ้นทังหมดจะมี
้
จานวน 28 ราย ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างเตรี ยมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียนบริ ษัท ทางสมาคมฯ จะเร่ งดาเนินการออกจดหมายถึงผู้ร่วมลงทุนทุกท่านเพื่อชี ้แจงรายละเอียดใน
เวลาต่อไปครับ จะเห็นได้ ชดั ว่าภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในปี ที่ผ่านมา มาจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เป็ น
บริ ษัทรายใหญ่ในประเทศไทย ส่วนผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็ น บริ ษัท SMEs มีสดั ส่วนการตลาดน้ อยและอัตราการเติบโตยังไม่ดีมากนัก เรา
คงต้ องรี บผลักดันการก่อตัง้ TAFA Consortium ให้ สาเร็ จเพื่อใช้ เขตปลอดอากร (Free Zone) ได้ เต็มศักยภาพและเป็ นธรรม ช่วยขยาย
ช่องทางตลาดและกลุม่ เป้าหมาย เพิ่มมูลค่า สร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ประกอบการ SMEs โดยได้ รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการราย
ใหญ่ รวมตัวกันประกอบกิจกรรมด้ านพาณิชยกรรมเพื่อการนาเข้ า-ส่งออกและเป็ นศูนย์กลางการกระจายสินค้ าต่อไป
สมาคมฯ ได้ วางแผนจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ขึ ้น ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย) และงานครบรอบ 31 ปี ของ
สมาคมฯ (ช่วงเย็น) ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ทังนี
้ ้ สมาชิก 1 บริ ษัท สามารถเข้ าร่วมได้ 2 ท่าน กาหนดการและรายละเอียด
ต่างๆ ของงานจะแจ้ งให้ สมาชิ กทราบในเวลาต่อไปครั บ ในปี นี ภ้ าครั ฐและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมโลจิ สติกส์ ได้ มีการนา
เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ ามาช่วยในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ น E-Payment, E-Tracking เป็ นต้ น อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
เราไม่มากก็น้อย ยังไงเราคงต้ องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ ชิดเพื่อนาข้ อมูลมาปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั กันต่อไปครับ
- ตัวเลขการส่ งออก: เดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 10 อยู่ที่ 8.6% หรื อคิดเป็ นมูลค่า 19,741 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ส่งผลให้ ภาพรวมปี 2560 มีมลู ค่าสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ที่ 236,694 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นอัตราขยายตัวที่ 9.9% ซึ่งสูงสุดในรอบ 6 ปี
และสถิติปริ มาณสินค้ าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงปี 2560 มีปริ มาณสินค้ าทังขาเข้
้
า ขาออก และถ่ายลา รวมทังสิ
้ ้น 1,388,416 ตัน
เพิ่มขึ ้น 106,598 ตัน ของช่วงเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา หรื อเพิ่มขึ ้น 8.3% ตลาดมีการขยายตัวเติบโตขึ ้น ถือเป็ นเรื่ องที่ดีครับ
- การยื่นขอ e-Form D สาหรับการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ การส่งออก
มีความสะดวก รวดเร็ ว ลดค่าใช้ จ่ายและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้ านการแข่งขันให้ กบั ประเทศไทย เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ 1 มกราคม 2561 (อ่าน
รายละเอียดได้ ที่หน้ า 6)
- กระบวนการทางศุ ล กากรล่ วงหน้ า ก่ อ นสิน ค้ า มาถึง (Pre-Arrival Processing) จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
สาหรับท่า/สนามบินที่เป็ นด่านศุลกากรทัว่ ประเทศ ส่วนสานักงานศุลกากรท่าเรื อแหลมฉบัง จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
แจ้ งข่ าวประชาสัมพันธ์ - เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมอบรม Dangerous Goods Regulations Course
และ Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ ที่ 1
- โครงการพัฒนาธุรกิจให้ บริ การโลจิสติกส์ส่มู าตรฐานสากล ISO 9001
สุดท้ ายนี ้ ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กับพนักงานในบริ ษัทสมาชิกต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคม
สมาคม
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A Message from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA e-Newsletter February 2018 edition. The association would like to express its gratitude to all
21 founding members who contributed 50,000 baht each to fund both the TAFA Consortium feasibility study and
the company establishment. The latter finally has been approved by resolution from TAFA Extraordinary Meeting
on December 27th, 2017. From TAFA Consortium Investment Structure meeting held on January 16 th, 2018,
fourteen (14) original founding members and seven (7) new members have pledged their contribution to raise
additional fund to get TAFA Consortium Co., Ltd. registered. Collectively, the company will count all 28 investors
as shareholders. We are now preparing necessary document for the registration process. We will provide further
details to all investors within a short while. Last year air cargo industry growth has improved due to better
performance from large corporations, however, that of SMEs sector has not seen much progressed. We need to
push forward TAFA Consortium to fulfill its objectives of utilizing Free Zone infrastructure and customs privileges
effectively to expand business opportunities, to create value proposition, jobs, and earnings for SMEs and to gain
supporting collaboration from large corporations to promote Thailand as distribution center of the region.
On Tuesday April 3rd this year, TAFA will arrange Annual General Meeting (AGM) in the afternoon along with
‘Together We Fly’ – the TAFA 31st Anniversary Gala event in the evening at the Grand Hyatt Erawan Hotel. For
the Gala event, each member can send 2 representatives to join in. The agenda and details of both happenings
will be distributed to all of you as soon as it’s confirmed. On other subject, this year a number of government
agencies in charge of logistics industry have gradually adopted digital technology approaches such as e-Payment,
e-Tracking etc. to streamline working process. This would definitely have impact on how we run our operation.
We must keep our eyes on the changes and adapt accordingly
December 2017 export profile witnessed 8.6% growth, a 10-consecutive month of expansion, and total worth
of USD 19,741 Million. As a result, for 2017 export value reached highest level in 6 years at USD 236,694 Million,
a 9.9% overall growth. Airfreight Volume through BKK Airport counted at 1,388,416 tons, an 8.3% volume growth
year-over-year equivalent to 106,598 tons increase. This is such good news.
Applying for electronic Form D (e-Form D) online for export to 4 ASEAN countries to obtain Tax Privileges has
been in effect since January 1st, 2018. This will help reduce cost and time spent, and enhance TH competitiveness
in the region. For more information, please read on page 6
Pre-Arrival Processing clearance has been effective since February 1 st for ports/airports throughout the
country, except Laem Chabang port that will be in effect from March 1st onwards.
PR news:

DGR & Basic Aircargo training courses have now been opened for members enrollment
Development of Thailand Logistic Service Business towards ISO 9001 standardization

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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สถานการณ์ การส่ งออก ปี 2560

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า
(สนค.) เปิ ดเผยถึงอัตราการส่งออกในเดือน
ธันวาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่
10 อยู่ที่ 8.6% หรื อ คิ ด เป็ นมูล ค่ า 19,741
ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ โดยการส่ ง ออก
ขยายตัวได้ ดีในทุกตลาดสาคัญ โดยเฉพาะ
ตลาดอิ น เดี ย และตลาด CLMV มี มู ล ค่ า
ส่งออกสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ สาหรับการ
ส่ ง ออกรายสิ น ค้ ามี ก ารขยายตั ว อย่ า ง
ต่อเนื่อง
โดยกลุ่มสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัว ในระดับ สูง ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เดือนที่ 14 โดยเฉพาะข้ าว ผลิตภัณฑ์ มัน
สาปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋ องและ
แปรรู ป ไก่ ส ดแช่ แ ข็ ง และแปรรู ป มี ก าร
ขยายตัวในระดับสูงจากด้ านราคาเป็ นหลัก
ส าหรั บ กลุ่ม สิ น ค้ า อุต สาหกรรมขยายตัว
ต่อ เนื่ อ งเป็ นเดือ นที่ 10 โดยสิน ค้ า ที่ มีการ
ขยายตัวในระดับสูง ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ยาง
เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ร ถ ย น ต์ อุ ป ก ร ณ์ แ ละ
ส่ ว นประกอบ เครื่ อ งโทรสาร โทรศั พ ท์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สาหรับการส่งออกทังปี
้ 2560 มีมลู ค่าสูงสุด
เป็ นประวัติการณ์ ที่ 236,694 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็ นอัตราขยายตัวที่ 9.9% สูงสุด
ในรอบ 6 ปี โดยสิ น ค้ าส าคั ญ ที่ เ ป็ นตั ว
ขับเคลือ่ นการส่งออก ได้ แก่

ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้ า อิเล็กทรอนิ กส์ สิ นค้า
เกี่ ยวเนื่องนา้ มัน ยางพารา โทรศัพท์ ข้ าว
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขณะที่
การส่งออกไปตลาดสาคัญ ขยายตัวต่อเนือ่ ง
เกือบทุกตลาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพ
ยุโ รป อาเซี ย น และจี น ที่ มี มูล ค่ า ส่ง ออก
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ในปี 2560
ส า หรั บแ นวโน้ ม ปี 2561 ค า ดว่ า จะ
ขยายตั ว ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ปั จจั ย
สนับสนุนจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะการฟื ้น ตัว อย่า งแข็ ง แกร่ ง ของ
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ และการฟื ้ น ตั ว อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งของประเทศเศรษฐกิ จ ในเอเชี ย
นอกจากนี ท้ ิ ศ ทางราคาน า้ มั น ที่ ป รั บ ตัว
สูงขึน้ จะส่งผลให้ ราคาสินค้ าเกษตร และ
ราคาสิน ค้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ น า้ มัน ปรั บ ตัว
สูงขึ ้นตามไปด้ วย ในส่วนกลุม่ สินค้ าสาคัญ
ที่มีแนวโน้ มขยายตัวได้ ดีได้ แก่ รถยนต์ นั่ง
เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก และแผงวงจร
ไฟฟ้ าการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม
2560 ขยายตัว ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ 10 ที่
8.6% หรื อ คิ ด เ ป็ นมู ล ค่ า 19,741 ล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ
โดยการส่ง ออกขยายตัว ได้ ดี ใ นทุก ตลาด
สาคัญ โดยเฉพาะตลาดอินเดีย และตลาด
CLMV มี มู ล ค่ า ส่ ง อ อ ก สู ง สุ ด เ ป็ น
ประวัติการณ์ สาหรับการส่งออกรายสินค้ า
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกลุม่ สินค้ า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวใน
ระดับสูงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะ
ข้ าว ผลิตภัณฑ์ มันสาปะหลัง อาหารทะเล
แช่ แ ข็ ง กระป๋ องและแปรรู ป ไก่ สดแช่แข็ง
และแปรรู ป มีการขยายตัวในระดับสูงจาก

ด้ า น ร า ค า เ ป็ นห ลั ก ด้ า น ก ลุ่ ม สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมขยายตัว ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่
10 โดยสิน ค้ า ที่ มี ก ารขยายตัว ในระดับ สูง
ได้ แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์ ย าง เครื่ อ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ เครื่ องโทรสาร โทรศัพท์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ทังนี
้ ้ ทิศทางการส่งออกในปี 2561 คาด
ว่าจะขยายตัวได้ ต่อเนื่อง โดยประเมินการ
ส่ ง ออกในปี 2561 โต 5-7% โดยมี ปั จจั ย
สนับสนุนจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะการฟื ้น ตัว อย่า งแข็ ง แกร่ ง ของ
เศรษฐกิจสหรัฐ และการฟื น้ ตัวต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจในเอเชีย นอกจากนี ้ ทิศทางราคา
น า้ มั น ที่ ป รั บ ตัว สู ง ขึ น้ จะส่ ง ผลให้ ราคา
สินค้ าเกษตร และราคาสินค้ าที่เกี่ ยวเนื่อง
กับน ้ามันปรับตัวสูงขึ ้นตามไปด้ วย

สาหรั บ สมมติ ฐ านในการประเมิ น การ
ส่ ง ออกในปี 2561 คาดการณ์ อั ต ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรื อ จีดีพี ปี 2561 ที่
4% ค่ า เงิ น บาทเฉลี่ ย ที่ 32-34 บาทต่ อ
ดอลลาร์ ราคาน ้ามันดิบ 55-65 ดอลลาร์ ตอ่
บาเรล ราคาส่งออกสินค้ าภาค อุตสาหกรรม
ที่ ค าดว่ า จะขยายตัว 3-5% และ ส่ ง ออก
สินค้ าเกษตรที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 1-3%
ซึ่งมองว่า ราคาสินค้ าเกษตรอาจจะได้ รับ
ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นบ้ าง
เล็ ก น้ อย ซึ่ ง อาจ จ าเป็ นต้อ งมี ม าตรการ
ช่วยเหลือในระยะต่อไป
แหล่งที่มา
https://www.prachachat.net/economy/n
ews-90716
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รายงานปริมาณสินค้ าผ่ านสนามบินสุวรรณภูมิ ปี 2560
Total Inbound
2016

2017

*a

Total Transit (Inbound)

Vs. P/Y

2016

2017

*b

Vs. P/Y

Total Transit (Outbound) *c
2016

2017

Vs. P/Y

Total Outbound
2016

2017

d *d

Vs. P/Y

Jan

29,861

31,518

105.55

16,814

18,322

108.97

17,256

19,585

113.50

34,209

36,110

105.56

Feb

29,220

30,110

103.04

13,290

16,340

122.95

15,042

16,853

112.04

34,037

39,107

114.90

Mar

35,391

35,798

101.15

17,051

21,600

126.68

17,588

22,438

127.57

40,360

44,595

110.49

Apr

29,607

30,396

102.66

16,257

18,291

112.51

16,311

19,280

118.20

38,655

42,436

109.78

May

29,389

31,553

107.36

15,452

17,740

114.81

16,330

18,790

115.06

43,443

45,213

104.07

Jun

31,742

32,299

101.75

15,432

17,846

115.64

15,983

18,589

116.30

40,708

43,021

105.68

Jul

32,333

34,521

106.77

16,470

19,928

121.00

17,029

20,838

122.37

37,429

39,884

106.56

Aug

31,061

34,810

112.07

17,141

20,389

118.95

17,833

21,174

118.73

38,713

43,407

112.13

Sep

33,213

35,935

108.19

17,571

21,044

119.76

18,303

21,832

119.28

42,842

43,856

102.37

Oct

34,223

33,604

98.19

19,870

21,874

110.09

20,951

23,004

109.80

42,718

42,685

99.92

Nov

33,301

36,955

110.97

20,222

21,641

107.02

20,901

22,853

109.34

43,097

36,634

85.00

Dec

32,566

34,912

107.20

20,922

22,726

108.62

22,284

23,704

106.37

41,389

42,371

102.37

Total

381,909

402,412

105.37

206,494

237,742

115.13

215,813

248,942

115.35

477,602

499,320

104.55

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

*d International destination

สมาคมการค้ าธุรกิจการบินขนส่ งสินค้ า (ACBA) เปิ ดเผยตัวเลขสถิติปริมาณสินค้ าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในช่วงปี 2017 มีปริมาณสินค้ าทังขาเข้
้
า ขาออก และถ่ายลา รวมทังสิ
้ ้น 1,388,416 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 1,281,818 ตัน ของ
ช่วงเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา เพิ่มขึ ้น106,598 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้น 8.3% โดยมีรายละเอียดดังนี ้
Inbound

ปริมาณสินค้ าขาเข้ าปี 2017 อยูท่ ี่ 402,412 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 381,909 ตัน ของช่วงเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา หรื อเพิ่มขึ ้น 5.3%
Transit (Inbound)

สินค้ าถ่ายลาขาเข้ ามีปริมาณอยูท่ ี่ 237,742 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 206,494 ตัน ของช่วงเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา หรื อเพิ่มขึ ้น 15.1%
Transit (Outbound)

สินค้ าถ่ายลาขาเข้ ามีปริมาณอยูท่ ี่ 248,942 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 215,813 ตัน ของช่วงเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา หรื อเพิ่มขึ ้น 15.3%
Outbound

ปริมาณสินค้ าขาออกปี 2017 อยูท่ ี่ 499,320 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก 477,602 ตัน ของช่วงเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา หรื อเพิ่มขึ ้น 4.5%
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อนุกรรมาธิการศึกษาด้ านโลจิสติกส์
ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สนช.

จัดสัมมนา เรื่ อง “ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโลจิสติกส์ ประเทศไทย 20 ปี ”
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561
ณ ห้ องกมลทิพย์ 2 และ 3 ชัน้ 2
โรงแรม เดอะ สุ โกศล กรุ งเทพฯ

งานสัมมนา “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโลจิสติกส์ ประเทศ ไทย 20 ปี ”
จากสภาพแวดล้ อมการแข่งขันในระดับโลกในปั จจุบนั มีการเปลี่ยน
แปลงไปอย่างมาก ความก้ าวหน้ าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ รูปแบบการผลิต การค้ า บริ การ รวมถึง
การแข่งขันทางการค้ าระหว่างประเทศมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงมาก
ขึ น้ และจากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ โ ดย
ธนาคารโลก ในปี 2560 แม้ ว่าประเทศไทยจะมีประสิทธิ ภาพด้ าน
โลจิสติกส์เป็ นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อ
เปรี ย บเทีย บประสิท ธิ ภาพในระดับ โลกแล้ ว ประเทศไทยอยู่เพียง
ลาดับที่ 45 ของโลก จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องปรับยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาประเทศให้ มีความทันสมัย ก้ าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยต้ องมียุทธศาสตร์ การพัฒ นาโลจิ สติก ส์ป ระเทศ 20 ปี เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับ โลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศสู่ก ารเป็ น
ศูนย์กลางการค้ า การบริ การ และการลงทุนในภูมิภาค

ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้ จดั การสัมมนาครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นเวทีรับ
ฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากภาคเอกชนและประชาชนที่เกี่ยว
ข้ องให้ มีส่วนร่ วมการกาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ โลจิ สติกส์ ข อง
ประเทศในอนาคตร่ วมกัน เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทการเปลี่ยน
แปลงของลักษณะการผลิต การค้ า การบริ การ และตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชนอย่างแท้ จริ ง

ทังนี
้ ้ นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทาง
อากาศไทย ได้ รับเชิญจากทางคณะอนุกรรมาธิการฯ สนช. ให้ เข้ าร่ วม
เสวนาเรื่ อง ยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์ของประเทศไทยในอีก 20 ปี ในครัง้ นี ้
ด้ วย และได้ กล่าวถึงภาพรวมของการขนส่งทางอากาศ การส่งเสริ มการ
บริ การขนส่งสินค้ าและพัฒนาเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Free Zone) ให้ สาเร็ จ เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด Airport Logistics Park ใน
ประเทศไทย ในการเป็ น Logistic Hub รวมทังเสนอประเด็
้
นและปั จจัย
ความสาเร็ จของยุท ธศาสตร์ ด้านการขนส่งสิน ค้ าทางอากาศไทย ว่า
ภาครัฐควรสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME)
รวมตัวกันประกอบกิจกรรมด้ านพาณิ ชยกรรมเพื่อการนาเข้ า-ส่งออก
และเป็ นศูนย์กลางการกระจายสินค้ า รวมถึงการให้ บริ การโล จิสติกส์
แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย โดยการจัดตัง้ TAFA Consortium เพื่อ
ใช้ เ ขตปลอดอากร (Free Zone) ได้ เ ต็ ม ศัก ยภาพและเป็ นธรรม เกิ ด
กิจกรรมและบริ การใหม่ๆ ช่วยขยายช่องทางตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มมูลค่า สร้ างงาน สร้ างรายได้ และ เกิดการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศ ภาครัฐควรจะต้ องแก้ ไข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้
เป็ นสากล ปรั บโครงสร้ างการกากับดูแล บทบาท หน้ าที่และระเบียบ
ปฏิบตั ิขององค์กรที่เกี่ยวข้ องไม่ให้ ขดั แย้ งกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ดาเนินกิจการตามหลักนิติธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
อีกด้ วย
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e-Form D สำหรับกำรส่ งออก
ไปอำเซี ยน 4 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซี ย มำเลเซี ย สิ งคโปร์ และ
เวียดนำม เพื่อขอรั บสิ ทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์
e-Form D คืออะไร?
e-Form D หรื อ หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้ ารู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนามาจาก Form D หนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้ สิทธิลดหย่อนภาษี
ศุลกากร 0% ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้ เขต
การค้ าเสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ปั จจุบนั eForm D เริ่ ม ใช้ แล้ วในการส่ ง ออกไปอาเซี ย น 4 ประเทศ ได้ แก่
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จะต้ องใช้ หนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้ ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ e-Form D เพื่อขอรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี ศลุ กากร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
ทาไมต้ องยื่นขอ
กรมการค้ าต่างประเทศ ระบุวา่ หนังสือดังกล่าวเป็ นเอกสาร ยืนยันถึง
แหล่ ง การผลิ ต และวัต ถุ ดิ บ มาจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น 10
ประเทศ เพื่อขอรับการลดภาษี ณ ศุลกากรปลายทาง
e-Form D vs Form D ช่ วยให้ เอสเอ็มอีสะดวกขึน้ อย่ างไร
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้ าต่างประเทศ กล่าวว่า
e-Form D จะทาให้ การส่งออกมีความสะดวก รวดเร็ ว ลดค่าใช้ จ่าย
และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้ านการแข่งขันให้ กบั สินค้ าไทย
เพียงแค่ยื่นคาขอผ่านระบบของกรมการค้ าต่างประเทศ เช่นเดียวกับ
การดาเนินการในปั จจุบนั จากนันกรมฯ
้
จะส่งข้ อมูลหนังสือรับรองฯ
ไปยังศุลกากรประเทศปลายทางโดยตรงแทนการสัง่ พิมพ์ Form D
ทาให้ ผ้ ูส่งออกได้ รับความสะดวกสบายมากขึ ้น ช่วยประหยัดเวลา
ช่ ว ยลดต้ น ทุน ในการท าธุ ร กิ จ และยัง แก้ ปั ญ หาการปลอมแปลง
เอกสารทางการค้ า
ขอ e-Form D ได้ ท่ ไี หน
หน่วยงานที่สามารถให้ บริ การออก e-Form D ประกอบด้ วยกรมการ
ค้ าต่างประเทศใน 4 สาขา (ส่วนกลาง/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/กรม
ส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ รั ช ดาภิ เ ษก/ท่ า เรื อ กรุ ง เทพฯ คลองเตย) สานักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) 8 แห่ง ประกอบด้ วย
เชี ย งใหม่ สงขลา ชลบุรี สระแก้ ว หนองคาย เชี ย งราย ตาก และ
มุก ดาหารในอนาคตอัน ใกล้ คาดว่าจะมี สพจ. เพิ่ ม อี ก 6 แห่ง คือ
นครพนม ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส และลาพูน
เอกสารที่ต้องเตรียม
- ตรวจสอบข้ อมู ล ก่ อ นขอใช้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี โดยใช้ พิ กั ด
ศุลกากร: พิกดั อัตราศุลกากรสินค้ าของประเทศปลายทาง/ สินค้ าอยู่
ในรายการที่ได้ รับสิทธิ หรื อไม่/ กฎแหล่งกาเนิดสินค้ ากาหนดไว้ ว่า
อย่างไร

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
02-5474827 หรือ 02-5474830 หรือ 02-5474838 หรือ

สายด่ วน 1385 กรมการค้ าต่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- ลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอท าบัต รประจ าตัว ผู้ส่ง ออก-น าเข้ า ทาง
อินเตอร์ เน็ต และนาเอกสารหลักฐานพร้ อมถ่ายรู ปสาหรั บบัตร
ผู้รับมอบมายื่นที่กรมการค้ าต่างประเทศ
- การตรวจและรั บรองคุณ สมบัติแ หล่ง กาเนิ ดกรณี เป็ นสินค้ า
อุต สาหกรรม (พิ กัด ฯ 25 – 97) ผู้ส่ง ออกสามารถยื่น ขอตรวจ
รับรองคุณสมบัติการได้ แหล่งกาเนิดสินค้ าได้ ที่สานักบริ หารการ
นาเข้ าและรับรองถิ่นกาเนิด และสานักงานการค้ าต่างประเทศใน
ภูมิภาค 10 เขต
- ยื่นขอฟอร์ มทางระบบ EDI เมื่อแบบฟอร์ มได้ ผา่ นการตรวจสอบ
ให้ ติ ด ต่อ ขอรั บ ฟอร์ ม ที่ ก รมการค้ า ต่ า งประเทศ ส านั ก บริ ก าร
การค้ าต่างประเทศ ชัน้ 3 สนามบินน ้า นนทบุรีศูนย์บริ การร่ วม
กระทรวงพาณิ ช ย์ ถ.รั ช ดาภิ เ ษก, ท่ า อากาศยานสุว รรณภูมิ ,
ท่าเรื อกรุ งเทพ และสานักงานการค้ าต่างประเทศ เขต 1-10 โดย
นาเอกสารมาขอรับ ดังนี ้ กรณีสนิ ค้ าเกษตร/เกษตรแปรรูป (พิกดั ฯ
01-24) ต้ อ งแนบ “แบบขอรั บ การตรวจคุณ สมบัติ ข องสิน ค้ า
ทางด้ านถิ่นกาเนิดเพื่อขอใช้ สิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากร”/ กรณี
สิ น ค้ าอุ ต สาหกรรม ต้ องแนบ “ผลการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ
ทางด้ านถิ่นกาเนิดของสินค้ า” / ต้ นฉบับใบกากับสินค้ า (Invoice)
หรื อสาเนาคู่ฉบับ/ เอกสารการขนส่งสินค้ าไปต่างประเทศหรื อ
สาเนาคู่ฉบับเอกสารดังกล่าว คือ ใบกากับสินค้ า (Commercial
Invoice), ต้ นฉบับใบตราส่งสินค้ า (Bill of Lading) หรื อใบรับขน
สิน ค้ า ทางอากาศ (Air Way Bill) หรื อ หลัก ฐานอื่ น ที่ แ สดงการ
ขนส่งสินค้ า หรื อสาเนาคูฉ่ บับเอกสาร
อนึง่ เพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นจากความไม่เสถียร
ของระบบในช่วงแรก การขอรับ e-Form D ควรดาเนินการพร้ อม
กับการใช้ Form D แบบกระดาษไปด้ วย โดยจะใช้ Form D แบบ
กระดาษแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นาเข้ าเพื่อขอรับสิทธิ พิเศษ
แทนได้ แต่ ก ารแสดงเอกสารเพื่ อ ขอรั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ ป ระเทศ
ปลายทางศุลกากรจะพิ จารณาจาก e-Form D เป็ นลาดับแรก
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้ าสินค้ าของ
อาเซียนด้ านกฎถิ่นกาเนิดสินค้ า (SC-AROO) ครัง้ ที่ 25
แหล่งที่มา https://www.bangkokbanksme.com/article/20652
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กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้ าก่อนสินค้ ามาถึง
(Pre-Arrival Processing) เป็ นกระบวนการที่ให้ สทิ ธิ
กับผู้นาของเข้ าในการนาสินค้ าเข้ ามาจากต่างประเทศ
ทางทะเลหรื อทางอากาศที่จะสามารถยื่นใบขนสินค้ า
ขาเข้ าและยื่นชาระค่าภาษี อากร (ถ้ ามี) ล่วงหน้ าก่อน
ที่เรื อ/อากาศยานจะเข้ ามาถึง ณ ท่า/สนามบินที่เป็ น
ด่านศุลกากรได้ ซึง่ จะสามารถช่วยให้ ผ้ นู าของเข้ า
สามารถรับสินค้ าได้ ทนั ทีเมื่อเรื อมาถึง (กรณียกเว้ น
การตรวจ) โดยได้ รับความร่วมมือจากนายเรื อ/
ตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากนายเรื อ/ตัวแทนเรื อ หรื อ
ผู้ควบคุมอากาศยาน/ตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากผู้
ควบคุมอากาศยาน/ตัวแทนอากาศยานในการจัดส่ง
รายงานอากาศยานเข้ า ข้ อมูลบัญชีสินค้ าสาหรับอากาศยาน รายงานเรื อเข้ า และข้ อมูลบัญชีสินค้ าสาหรับเรื อล่วงหน้ ามายังระบบคอมพิวเตอร์ ของกรม
ศุลกากร เพื่อให้ ผ้ ูนาของเข้ าสามารถส่งข้ อมูลใบขนสินค้ าได้ ล่วงหน้ าก่อนเรื อ/อากาศยานมาถึง และผู้นาของเข้ าสามารถติดตามตามสถานะของ การ
ดาเนินการผ่านระบบ E-Tracking ของกรมศุลกากรเพื่อวางแผนล่วงหน้ าในการรับมอบของเมื่อเรื อ/อากาศยานมาถึงได้ ทนั ที ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้ องการ
ของผู้นาของเข้ ากรณีมีความจาเป็ นเร่งด่วน ทังนี
้ ้กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้ าก่อนสินค้ ามาถึง (Pre-Arrival Processing)
จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับท่า/สนามบินที่เป็ นด่านศุลกากรทัว่ ประเทศ ส่วนสานักงานศุลกากรท่าเรื อแหลมฉบัง จะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้ าก่อนสินค้ ามาถึง (Pre-Arrival Processing) มีศกั ยภาพในระดับสูงที่จะเพิ่มความสะดวกในการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
ให้ กับผู้นาเข้ า รวมทังมี
้ ความยืดหยุ่นที่จะพัฒนา ปรับเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบให้ ดียิ่งขึ ้นไปอีกได้ สาหรับผู้ที่สนใจผู้ กระบวนการดังกล่าว
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.customs.go.th จากประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 เรื่ องกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้ าก่อนสินค้ า
มาถึง (Pre-Arrival Processing) ลงวันที่ 10 มกราคม 2561
แหล่งที่มา https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/posts/1640918055968844
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เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมอบรม
Dangerous Goods Regulations Course ครัง้ ที่ 1
ระหว่างวันที่

26-30 มีนาคม 2561

Basic Air Cargo Tariff Course ครัง้ ที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561
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 บสมัครจานวนรอบละ 50 ที่น่ ังเท่ านัน้
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ขอเชิญเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้ บริการโลจิสติกส์ ส่ ูมาตราฐานสากล ISO 9001
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เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ พร้ อมด้ วย คุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมฯ
คุณชิดชัย ฉ่าพึง่ ,คุณณรงค์ ศุภนคร เลขาธิการสมาคมฯ และ คุณจารุวรรณ จันทร์ ดี ผู้ชว่ ยผู้จดั การสมาคมฯ
เข้ าพบสวัสดีปีใหม่ คุณดารงค์ชยั แสวงเจริ ญ กรรมการผู้จดั การฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้ าและไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์ (FZ)
และ คุณมนันย์ บุญยชัย Cargo and Mail Sales Department ณ อาคารศูนย์ปฏิบตั ิงานการ (OPC) ชัน้ 7

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั นายกสมาคมฯ

เข้ าพบกับ นายณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ ผู้อานวยการฝ่ ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลีย่ นเงิน, นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ชว่ ยผู้วา่ การ
สายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน และ
นางสาว วชิรา อารมณ์ดี ผู้ช่วยผู้วา่ การ สายตลาดการเงิน (ผง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหารื อ เรื่ องการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยการนาของ สมาพันธ์ ผ้ ใู ห้ บริ การ
โลจิสติกส์ไทย ณ ห้ องประชุม 135 อาคาร 1 ชัน้ 3 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั นายกสมาคมฯ
พร้ อมด้ วย นายนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมฯ เข้ าพบสวัสดีปีใหม่
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ณ อาคารสานักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 5
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เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั นายกสมาคมฯ พร้ อมด้ วย นางสาวศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ
เข้ าพบสวัสดีปีใหม่ นายกิตติวฒ
ั น์ ปั จฉิมนันท์ รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ อู านวยการสานักส่งเสริ มธุรกิจสร้ างสร้ างสรรค์
นางชฎา บุญจร รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ นางสาวทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์ สานักส่งเสริ มธุรกิจสร้ างสร้ างสรรค์
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั
นายกสมาคมฯ พร้ อมด้ วย คุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมฯ
คุณสมบัติ ประสานศิลป์ชัย กรรมการบริ หารสมาคมฯ
คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ และ คณะอนุกรรม
การสมาคมฯ เข้ าร่วมการประชุมกลุม่ ย่อย ครัง้ ที่ 2 โครงการนาร่อง
“การจัดทาแนวทางและขันตอนการพั
้
ฒนา Airport Logistics Park
(ALP) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ภายใต้ โครงการศึกษาจัดทา
แม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ณ ห้ องเชียงตุง เชียงรุ้ง
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ า
ทางอากาศไทย โดย คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ
เข้ าร่วมประชุมปรึกษาหารื อ เรื่ องแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรด้ านโลจิสติกส์ได้ อย่างยัง่ ยืน
ณ สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(สกรศ.) ชัน้ 5 ตึกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายก
สมาคมฯ พร้ อมด้ วย คุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมฯ
เข้ าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 3/2561 เพื่อหารื อแนวทางการขับเคลือ่ นการ
พัฒนากาลังคนด้ านโลจิสติกส์และกาหนดแนวทางในการติดตาม
ทบทวนเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
กลุม่ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้ เป็ นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน
ณ ห้ องประชุม 1 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ โซนซี ชัน้ 32
สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรื อแห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายก
สมาคมฯ พร้ อมด้ วย คุณสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการฯ
และคุณกฤชภาส์ นาฑีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมฯ
เข้ าร่วมการประชุม เรื่ องแนวทาง การแก้ ไขปั ญหา
การสาแดงค่าระวางบรรทุกต่ากว่าความเป็ นจริ ง
ณ.ห้ องประชุม 2 ชัน้ 2 อาคาร BC1 สานักศุลกากรตรวจสินค้ า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมฯ
พร้ อมด้ วย คุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคม คุณสมบัติ ประสานศิลป์ชัย
และคุณกฤชภาส์ นาทีสวุ รรณ ผู้จดั การสมาคมฯ เข้ าร่วมการประชุม
คณะกรรมการกากับการศึกษา โครงการศึกษาจัดทาแผนแม่บทการขนส่ง
ทางอากาศของประเทศไทย ครัง้ ที่ 5/2560 จัดโดย สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข) ณ ห้ องประชุม 201 อาคาร สนข.
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