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สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรั บสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที 6 ประจําเดือนมิถนุ ายน 2560 เมือวันที 13 พฤษภาคม 2560 ในนามของสมาคม
และผู้แทนสมาชิกทาฟ่ า ผมและคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ เข้ าร่ วมเป็ นเจ้ าภาพ การบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
เพือน้ อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวายเป็ นพระราชกุศล ณ พระทีน งั ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
การประชุมเพือร่ วมรับฟั งข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจร่วมลงทุนก่อตัง9 TAFA Consortium เมือวันที 16 พฤษภาคม ทีผ่าน
มา ผมต้ องขอขอบคุณสมาชิกผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน ทีได้ สละเวลาอันมีค่าของท่านเข้ ามาร่วมรับฟั งข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจ
ร่ วมลงทุนก่อตัง9 TAFA Consortium ในครัง9 นี 9 และขอขอบคุณสมาชิกจํานวน 22 บริ ษัท ทีร่วมสนับสนุนทุนในกลุ่มแรกนี 9โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ต อบแทน สมาคมฯ มีความมุ่งมันตัง9 ใจและจะพยายามอย่างสุด ความสามารถ ทีจะสร้ างความเจริ ญ ก้ า วหน้ าให้ กับ
สมาชิ ก ฯ และวงการของเรา เพื อเป็ นการสานต่อปณิ ธานอันแน่ว แน่ของนายกและกรรมการชุดก่ อนๆ ที ได้ บุก เบิ กวางรากฐานที
แข็งแกร่ งมาจนถึงทุกวันนี 9 อีกทัง9 เพือเป็ นการสร้ างหนทางสู่ความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนืองในอนาคตให้ แก่สมาชิกฯ ในรุ่นต่อไป
ครับ ในช่วงระหว่างวันที 27-30 พฤษภาคม 2560 ผมได้ รับเชิญเป็ นผู้แทนกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เดินทางไปร่ วมงาน
เสวนาและงานแถลงข่าวเพือประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2017 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึง จัดขึ 9นโดยบริษัท รีด9
เทรดเด็กซ์ จํากัด โดยความร่ วมมือของสํานักงานทูตพาณิชย์ ณ กรุงโซล เพือเชิญชวนเหล่าผู้ผลิต นักธุรกิจ ผู้นําเข้ าและผู้สง่ ออกใน
ประเทศเกาหลีใต้ ทีกําลังมองหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในตลาดให้ มาเยียมชมงานและขยายเครื อข่ายด้ านโลจิสติกส์ให้
กว้ างขวางมากขึ 9น ซึง จะช่วยสร้ างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้ าและการลงทุนระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคตครับ
ตัวเลขการส่ งออกเดือนเมษายน 2560 ภาพรวมคือยังคงขยายตัวระดับสูง อยู่ที 8.5% เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ด้ านการนําเข้ ามีมลู ค่า 1.68 หมืน ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัว 13.4% สรุปช่วง 4 เดือนแรกของปี นี 9 (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกมีมลู ค่า
7.33 หมืน ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัวเพิมขึน9 5.7% ครับ
ประกาศ เรื อง การเคลือนย้ าย Hand Lift จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สมาคมฯ โดยการนําของ นายสุวิชา
บุญ เต็ ม ประธานอนุก รรมการสมาคมฯ พร้ อมด้ ว ยคณะอนุก รรมการสมาคมฯ ได้ ทํา การประสานงานนัด ประชุมกับหน่ วยงานที
เกียวข้ องเพือ หารือแนวทางการแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึ 9นกับสมาชิก โดยมีสรุปรายละเอียดต่างๆ อยู่ใน Newsletter หน้ าที 7 ครับ
ประกาศ เรื อง ปิ ดเวลารั บชังสินค้ าขาออก (Cut off time) จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามทีได้ เคยมีประกาศ
คลังสินค้ า กองขายระวางสินค้ าและไปรษณียภัณฑ์ประเทศไทยและอินโดจีน (BKKAF) ได้ รับแจ้ งจากการประชุมภายในว่า ตังแต่
9 วนั ที
5 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป จะมีการดําเนินการปิ ดรับชังสินค้ าให้ เป็ นไปตามกําหนดเวลา แต่จะยืดหยุ่นให้ ไม่เกิน 2 ชัวโมงสําหรับ
สินค้ าทีเป็ นของสดเน่าเสียง่าย (Perishable cargo) สําหรับเทีย วบินทีบรรทุกผู้โดยสารเท่านัน9
แจ้ งข่ าวประชาสัมพันธ์ - เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมอบรม หลักสูตร Dangerous Goods Regulations Course
- TILOG – LOGISTIX 2017
สุดท้ ายนี 9 ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กบั พนักงานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
นายกสมาคม
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A Word from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome to TAFA e-Newsletter vol.6. On May 13th, 2017, TAFA committee co-hosted the
Abhidhama Chanting at the Royal Merit Making Ceremony of His Majesty the late King Bhumibol
funeral at the Dusit Maha Prasart Throne Hall to pay utmost respect and gratitude to his
immeasurable love and generosity for Thai people.
I would like to express my sincere gratitude to all 47 TAFA members, who attended the
“Information hearing about the possible establishment of TAFA Consortium” meeting on 16 May
2017, for their fruitful participation with concerns sharing and support giving. Of which, 22 members
in the meeting have decided to fund the feasibility study of TAFA Consortium by pledging 50,000
baht each to kick start the project even with no materialized ROI foreseen. TAFA, to its best ability, is
committed to constructing sustainable growth and expansion to its members and the industry to
honor its founding members and previous committees’ unwavering determination to build and
strengthen the industry for the country, and to also laying and passing on the solid platform to the
coming future generation. During 27-30 May, 2017, I was invited to attend a press conference as a
representative from Thailand Logistics industry to help promote TILOG-LOGISTIX 2017 event
organized by Reed Tradex with the cooperation from Office of Commercial Affair, Royal Thai Embassy
(Thailand Trade Office) to attract and encourage Korean companies, entrepreneurs, and
importers-exporters to visit the event and to expand business network with Thai logistics service
providers. The event would be a strong platform to trade collaboration and investment for both
countries.
April 2017 export number is at 16.8 billion dollars showing an increase of 8.5% growth while
import growing 13.4% at the level of 16.8 billion dollars compared to same period of last year. In
conclusion Year-to-date (YTD) export is at 73.3 billion dollars (5.7% growth YOY.)
Announcement from AOT. Regarding hand lift relocation issue, TAFA Sub-committee
Chairman, Khun Suwicha Boontem, and members held a meeting to discuss over the issue and the
solution. You can refer to more information on page 7 of the newsletter.
Refer to TG announcement from Cargo & Mail Sales Thailand & Indochina department
(BKKAF) that from 5th June 2017, TG warehouse will implement the cut-off time at the weighing
station 3 hours before flight departure for passenger flights and 6 hours before flight departure for
freighter flights. One exception is for perishable cargo that will be allowed to complete weighing
process 2 hours before passenger flights departure, but for freighter flights the cut-off time will stay
the same.
PR News

– DGR Course is now opened for registration until 7th June 2017
– Special rates for TAFA members for TILOG LOGISTIX 2017 on 16-18th August
2017 please contact TAFA office for the special offer

Please stay tuned for the next update of our industry and help distribute the news to your teams.
Chaiyong Theinvutichai
Chairman
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การประช ุมเพือรับฟังข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจร่วมลงท ุนก่อตัง TAFA Consortium

สมาคมทาฟ่ า ได้ จดั การประชุมร่วมรับฟั งข้ อมูล เพือ ประกอบ
การตัด สินใจลงทุน ก่อตัง9 TAFA Consortium เมือ วันอังคาร
ที 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน9 9
อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ทัง9 นีม9 ีจํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมทังสิ
9 9น
55 ท่าน จากบริษัทสมาชิกทังหมด
9
47 บริษัท
เนือE หาในการประชุมแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน โดยสรุปได้ ดงั นี 9
1. ความพยายามของสมาคมฯ ในการ “ปลดล็อ ค” ฟรี โซน
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ความจําเป็ นเร่งด่วนในการ
จัดตัง9 TAFA Consortium 2. การนํา ประกาศกรมศุล กากร
สําคัญบางฉบับ มาทําการวิเคราะห์ในสาระสําคัญ จนพบว่า
สามารถนํามาใช้ เป็ นปั จจัยสนับสนุนในการเลือกรูปแบบการ
ลงทุนในฟรี โซนของ TAFA Consortiumได้ ซึงจะได้ นํา เสนอ
ต่อ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ต่อไป เพือเสนอตัวเข้ าประมูล
เป็ นผู้ให้ บริ ก ารกระจายสิน ค้ า ผ่า นแดน ถ่ า ยลํา ภายใต้ การ
บริ ห ารของ การท่ า ฯ 3. การระดมความคิ ด เรื อ งการจัด ตัง9
Perishable Center ซึง จั ด ว่ า เป็ นอี ก หนึ ง ทางเลือ กของการ
ลงทุนที TAFA Consortium สามารถกระทําได้
จากการประชุมในครั งE นี E สมาชิกส่วนใหญ่เห็นความสําคัญ
และให้ ค วามสนับสนุนในหลักการทีจะให้ มีก ารก่อตัง9 TAFA
Consortium ขึ น9 โด ย ที มี ส ม าชิ ก จํ าน วน ห นึ งป ระก า ศ
เจตนารมณ์ ด้วยการลงชือเข้ าร่ วมลงทุนก่อนทีการประชุมจะ
สิ 9นสุดลงในวันนัน9 นับเป็ นนิมิตหมายและจุดเริ มต้ นทีดีเยียม
สําหรับอนาคตของผู้ประกอบการไทยและของวงการนี 9เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ จะได้ เร่งดําเนินการตามแผนทีว าง
ไว้ โดยจะคัดเลือก บริษัททีทาํ วิจยั Feasibility Study ให้ รัดกุม
เพื อ ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของทุ ก ท่ า นและให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีได้ ตงไว้
ั 9 โดยเร็วทีส ดุ ทังนี
9 9 สมาคมฯ จะได้ ทําการ
แจ้ งความคืบหน้ าของโครงการนี 9แก่สมาชิกทุกท่านเป็ นระยะๆ
ผ่านช่องทางการติดต่อสือ สารทุกช่องทางของสมาคมฯ
สมาคมฯ ขอขอบพระคุ ณ สมาชิกที ร่วมสนับ สนุนทุน ใน
กลุม่ แรกนี 9โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าสมาชิกที
จะตัดสินใจลงทุนในอนาคตอันใกล้ และจะบันทึกรายชือเป็ น
สมาชิ ก ผู้ ก่ อ ตั ง9 TAFA Consortium ต่ อ ไปหลั ง จากค รบ
กํ า หนดเวลาทีไ ด้ แจ้ งไปดังกล่า วข้ า งต้ น สมาคมฯ มี ค วาม
มุ่งมัน ตัง9 ใจและจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ทีจะสร้ าง
ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าให้ กับสมาชิก ฯ และวงการของเรา เพื อ
เป็ นการสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของนายกและกรรมการยุค
ก่อนๆ ทีได้ บุก เบิกวางรากฐานทีแข็งแกร่ ง มาจนถึงทุก วันนี 9
อีก ทัง9 เพือเป็ นการสร้ างหนทางสู่ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่า ง
ต่อเนือ งในอนาคตให้ แก่สมาชิกฯ ในรุ่นต่อไป
สมาชิกสามารถดาวโหลดรายงานการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมได้ ที http://www.tafathai.org/index.php
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ตัวเลขการส่งออก เดือนเมษายน 2560
ส่ งออกเดือ นเมษายน ขยายตัว
8.5% ส่งผล 4 เดือนแรกยังโต 5.7%
พาณิชย์ชี 9 ผลพวงเศรษฐกิจโลกฟื น9
สิ น ค้ าเกษตร และอุ ต สาหกรรม
เกษ ตรโตต่ อ เนื อ งทั ง9 ยางพ ารา
นํ 9าตาลทราย ข้ าว สร้ างความมัน ใจ
ส่งออกขยายตัวตามเป้า 5%
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อาํ นวยการสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยถึง ภาพรวม
การส่งออกของไทยในเดือนเมษายน 2560 ว่า ยังคงขยายตัว
ระดับ สูง โดยส่ ง ออกได้ ที 1.68 หมื น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
ขยายตัวที 8.5% เมื อเที ย บกับ เดือนเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ซึง
เป็ นไปตามการฟื 9 น ตัว ของเศรษฐกิ จ โลก โดยการส่ ง ออก
ขยายตัวในเกือบทุกตลาด (ยกเว้ นสหภาพยุโรปและตะวันออก
กลาง) และในทุกกลุม่ สินค้ า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ าเกษตรและ
อุต สาหกรรมเกษตรที เติบ โตต่ อ เนื อ งทั ง9 ในด้ า นราคาและ
ปริ มาณ อาทิ ยางพารา นํา9 ตาลทราย ข้ าว และ อาหารทะเล
แช่แข็ง กระป๋ องและแปรรูป ในขณะทีกลุม่ สินค้ าอุตสาหกรรม
กลับมาขยายตัวต่อเนืองเป็ นเดือนที 2 โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์
ยาง เคมีภณ
ั ฑ์ นํา9 มันสําเร็ จรู ป และผลิตภัณฑ์เหล็ก สะท้ อน
ถึงศัก ยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัว
ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีเริมปรับตัวดีขึ 9น
ด้ านการนําเข้ าในเดือนเมษายน 2560 มีมลู ค่า 1.68
หมืนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัว13.4% สรุ ปช่วง 4 เดือน
แรกของปี นี 9 (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกมีมลู ค่า 7.33 หมืนล้ าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯขยายตัว เพิ ม ขึน9 5.7% เมื อ เที ย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ขณะทีการนําเข้ ามีมลู ค่า 6.92 หมืนล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิม 14.5% และการค้ าไทย 4 เดือนแรกยัง
เกินดุล 4,110 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ

สําหรับแนวโน้ มการส่ งออกของไทยในปี 2560
มี สั ญ ญาณการฟื 9 น ตั ว อย่ า งชั ด เจน และมี แ นวโน้ มที จ ะ
ขยายตัวได้ ใกล้ เคียงเป้าหมายที 5% โดยมีปัจจัยสําคัญจาก
ราคานํ า9 มัน ดิ บ ที เริ ม ปรับ ตัว สูงขึ น9 ส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม ราคา
สินค้ าเกษตรสําคัญ และสินค้ าทีเ กียวเนือ งกับนํ 9ามันเพิม สูงขึ 9น
ตามไปด้ วย ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า
สําคัญล้ วนมีสญ
ั ญาณการฟื 9นตัวทีดีอย่างต่อเนือง อย่างไรก็
ตาม ยัง มี ค วามเสีย งจากสถานการณ์ ค วามตึงเครี ย ดทาง
การเมืองในภูมิภาคต่างๆ และความไม่ชัดเจนของนโยบายกีด
กันทางการค้ าของสหรัฐฯ ซึงล้ วนเป็ นปั จจัย ทีสร้ างความผัน
ผวนด้ านอัตราแลกเปลีย นและเพิมความไม่แน่นอนของการค้ า
และการลงทุนของโลกในระยะต่อไป ทังนี
9 9กระทรวงพาณิชย์จะ
เร่ งดํา เนิ นการทุก รู ปแบบ เพื อ ให้ ก ารส่งออกสิน ค้ าของไทย
ขยายตัวได้ ใกล้เคียงเป้าหมายให้ มากทีสดุ

แหล่งทีมา http://www.thansettakij.com
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ประกาศ เรืองการเคลือนย้าย Hand lift

หลังจากทางสมาคมฯ ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจากสมาชิก เรื อง
ประกาศ การเคลือนย้ าย Hand Lift ทีมีการประชาสัมพันธ์ ไม่
ทัว ถึงและไม่ได้ รับการอํานวยความสะดวกนัน9 สมาคมฯ โดย
การนําของนายสุวิชา บุญเต็ม ประธานอนุกรรมการสมาคม
ทาฟ่ า พร้ อมด้ วยคณะอนุกรรมการสมาคมทาฟ่ า ได้ ทําการ
ประสานงานและนัดประชุมกับหน่วยงานทีเกียวข้ องเพือ หารื อ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึ 9นกับสมาชิกและได้ ข้อ
ชี แ9 จงจาก นายนิ ทัศ น์ กมลเวคิ น หัว หน้ า งานรั ก ษาความ
ปลอดภัยและบัตรควบคุมพื 9นที ผู้แทนจาก ทอท.ดังนี 9
1.การจั ด ระเบี ย บการเก็ บ Hand Lift เพื อ ประโยชน์ ข อง
ผู้ประกอบการให้ มีพื 9นทีรองรับเฉพาะไม่กีดขวางพื 9นผิวจราจร
และพื 9นทีจอดรถรับส่งสินค้ าซึง ได้ มีผ้ ปู ระกอบการร้ องเรียนให้
ทอท.ดํา เนิ น การ 2.ทอท.จะประชาสัม พัน ธ์ เพิ ม เติม เพื อให้
ผู้ประกอบการทราบข้ อมูลพื 9นทีจดั เก็บทีชดั เจนและทัว ถึงผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Website และ Email หากผู้ประกอบการใด
ทีได้ รับทราบข้ อมูลโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ต่อไป
3.เนืองด้ วย Hand Lift เป็ นอุปกรณ์ของผู้ประกอบการจึงขอให้
มีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาโดยสามารถสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์
เช่น ราวเหล็ก หลังคา หรืออืนๆ ได้ และ ทอท.จะอํานวยความ
สะดวกในการติดตังให้
9 สมาชิก

ทังE นี E นายสุวิชา บุญเต็ม ยังได้ กล่าวถึงปั ญหาทีอยากจะ
ให้ แก้ ไขในเรืองของการจราจรดังนี 9
1. เครื อ งหมายจราจรไม่ ชั ด เจนอาจทํ า ให้ สับ สนและเกิ ด
อุบตั ิเหตุได้ 2. ร้ องขอให้ กวดขันวินยั การจราจรและการจอดรถ
ภายในพื น9 ที เ ขตปลอดอากร อาทิ บริ เ วณ อาคาร (AO)
ต้ องการให้ รปภ. ควบคุมให้ เป็ นไปตามระเบีย บทีกําหนดไว้
ก่อนหน้ านีโ9 ดยให้ ยานพาหนะทีได้ รับอนุญาตเท่านัน9 เข้ าจอด
3. พึ งพอใจต่ อ การตอบสนองโดยการปรั บ ปรุ งให้ ส ามารถ
ส่ ง คื น บั ต รสมาชิ ก จอดรถได้ ทั ง9 2 ช่ อ งทางบริ เ วณ Gate
House 2 ส่งผลให้ มี ค วามคล่องตัว ด้ า นการจราจรและร้ อ ง
ขอให้ ศึกษาบริ เวณ Gate House 1 จะสามารถดําเนินการได้
เช่นเดียวกับกับ Gate House 2 ได้ หรือไม่
นายนิทศั น์ กมลเวคิน หัวหน้ างานรักษาความปลอดภัยและ
บั ต รควบคุ ม พื น9 ที จึ ง ได้ ชี แ9 จงดั ง นี 9 1.ทอท.ได้ สํ า รวจป้ าย
เครื องหมายจราจรในพื 9นทีเขตปลอดอากร ทสภ.แล้ ว ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างดําเนินการของส่วนงานทีเกียวข้ อง 2.การอํา นวย
การจราจรและการจอดรถจะให้ เจ้ าหน้ า ที ที รั บ ผิ ด ชอบ
เข้ มงวดกวดขันตามทีผ ้ ปู ระกอบการแจ้ งการส่งคืนบัตรสมาชิก
จอดรถยนต์ให้ ได้ ทกุ ช่องทางบริเวณ Gate House 1 จะศึกษา
ผลกระทบแล้ วผลเป็ นประการใดจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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"จัดเส้นทางการเดินรถหน้าสถานีขนถ่ายสินค้า"
ด้ วยส่วนปฏิบตั กิ ารคลังสินค้ า ฝ่ ายบริหารการขนส่งสินค้ าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะทําการทดลองจัด
เส้ นทาง การเดินรถบริเวณช่ องทางการเดินรถหน้ าสถานีขนถ่ ายสินค้ า (TMO,TG และ BFS) เพืออํานวยความสะดวก และแก้ ไข
ปั ญหาการจราจรติดขัด และทําให้ เกิดความคล่องตัวมากขึ 9น โดยกําหนดจะทําการทดลองเส้ นทางการเดินรถใหม่
ตังE แต่ วันที 1 มิถนุ ายน2560 เป็ นต้ นไป
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ประกาศ เรือง ปิ ดเวลารับชังสินค้าขาออก (Cut off time)
สมาคมฯ ได้ รับแจ้ งจาก บริ ษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่า ตามทีได้ เคยมีประกาศคลังสินค้ า กองขายระวางสินค้ าและ
ไปรษณียภัณฑ์ประเทศไทยและอินโดจีน (BKKAF) ได้ รับแจ้ งจากการประชุมภายในว่า ตังแต่
9 วนั ที 5 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป จะมี
การดําเนินการปิ ดรับชังสินค้ าให้ เป็ นไปตามกําหนดเวลา แต่จะยืดหยุ่นให้ ไม่เกิน 2 ชัวโมงสําหรับสินค้ าทีเป็ นของสดเน่าเสียง่าย
(Perishable cargo) สําหรับเทียวบินทีบรรทุกผู้โดยสารเท่านัน9
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แนวโนมตลาดสินคาสัตวเลี้ยงในเกาหลีใต
การนําเข้ า เกาหลีใต้ นาํ เข้ าอาหารสัตว์ทงหมด
ั9
60% ส่วนอีก
40% ทีเหลือถูกผลิตเองภายในประเทศ โดยอาหารและขนม
สัตว์เป็ นผลิตภัณฑ์หลักทีถ กู นําเข้ าจากประเทศจีน ไทย และ
ญีปนุ่ และนําเข้ าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ชนิดแห้ ง ได้ แก่ สหรัฐฯ
ฝรังเศส ออสเตรเลีย และแคนาดา ซึง มูลค่าการส่งออกของจีน
แซงหน้ าสหรัฐฯ และ ยังเป็ นผู้สง่ ออกสูเ่ กาหลีใต้ รายใหญ่ทีสดุ

เกาหลีใต้ กาํ ลังเผชิญกับสังคมผู้สงู อายุ และการเพิม ขึ 9น
ของผู้อยู่อาศัยคนเดียว ชาวเกาหลีใต้ หลายคน จึงนิยมเลี 9ยง
สุนขั และแมวเหมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัวเพิม มากขึ 9น ซึง
เมือปี 2015 จํานวนสัตว์เลี 9ยงเพิม ขึ 9นกว่า 10 ล้ านตัว
โดยประมาณ 1 ใน 5 ของชาวเกาหลีใต้ ต่างมีสตั ว์เลี 9ยงเป็ นของ
ตัวเอง ขณะเดียวกัน รายได้ ของพลเมืองแต่ละคนเพิมขึ 9น
อย่างต่อเนืองและสูงถึง 27,340 เหรี ยญสหรัฐฯ ทําให้ชาว
เกาหลีใต้ จบั จ่ายใช้ สอยเพือ สัตว์เลี 9ยงของพวกเขามากขึน9
อย่างต่อเนืองและมักจะไม่จดั หาเพียงแต่สงิ ของทีจ ําเป็ นทัว ไป
เท่านัน9 แต่ยงั จัดหาสิง ของทีไ ม่จําเป็ นเพือ สัตว์เลี 9ยงของพวก
เขาอีกด้ วย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสัตว์เลี 9ยง และ
การดูแลสุขภาพสัตว์เลี 9ยง ซึง การใช้ จ่ายให้ กบั ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
เหล่านี 9ช่วยให้ สตั ว์เลี 9ยงของพวกเขามีอายุ ยืนยาว และยังทํา
ให้ สขุ ภาพและการใช้ ชีวติ ดียงิ ขึ 9นด้ วย
เนืองจากตลาดสัตว์เลี 9ยงมีศกั ยภาพมากยิงขึน9 อุตสาหกรรม
สัตว์เลี 9ยงในเกาหลีใต้ จึงได้ พฒ
ั นาสิงใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ นการให้ บริ ก ารทีห รู หราสํา หรับ สัต ว์ เลีย9 ง ตัง9 แต่การดูแล
สัตว์เลี 9ยง ช่องสัญ ญาณโทรทัศ น์สําหรั บสุนัขในโรงแรมสัต ว์
เลีย9 งต่างๆ ประกันภัย เสือ9 ผ้ า เครื องประดับคุณ ภาพดี และ
อาหารสัตว์เลีย9 งออร์ แกนิค หรื อแม้ ก ระทังบริ การจัด งานศพ
แบบเต็มรูปแบบ นอกจากนัน9 โรงแรมและรีสอร์ท หลายแห่งมี
การให้ บริ ก ารสุดหรูสําหรับสัตว์เลีย9 ง เช่น ร้ านเสริ มสวยและ
บริ การอืนๆ รวมถึงคาเฟ่ สุนัข ซึงบางแห่ง เปิ ดอยู่ก ลางย่า น
เศรษฐกิจ ทีคกึ คักอีกด้ วย

ในขณะนี 9 เนืองจากบริษัทญีปนที
ุ่ เป็ นผู้ผลิตอาหารสัตว์ชนนํ
ั9 า
ย้ ายโรงงาน ไปยังประเทศจีน อาหารสัตว์ชนิดแห้ งของเกาหลี
ใต้ ครอบครอง 95% ของตลาด ในขณะทีอ าหารสัตว์กระป๋ อง
ชนิดเปี ยกครอบครองเพียงแค่ 5% เท่านัน9 ผู้บริโภคชาวเกาหลี
ชอบซื 9ออาหารแห้ งมากกว่าอาหารเปี ยก ถึงแม้ ว่าอาหารสัตว์
กระป๋ องชนิดเปี ยกจัดว่าเป็ นสินค้ าพรีเมีย มก็ตาม แม้ วา่ จะมี
คําแนะนําว่าการรับประทานอาหารเปี ยก 30-40% สามารถ
ช่วยในการย่อยอาหารของสุนขั ได้ แต่เนือ งจากราคาทีสงู ขึน9
ของอาหารสัตว์ชนิดเปี ยกและการขาดข้ อมูลเกียวกับ
ประโยชน์ของอาหารเปี ยกทีดตี อ่ การย่อยซึง เจ้ าของสัตว์เลี 9ยง
หลายคนไม่พงึ ระวังกับคําแนะนํานี 9
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แนวโนมตลาดสินคาสัตวเลี้ยงในเกาหลีใต (ตอ)
ช่ องทางการจั ด จําหน่ ายและพฤติก รรมการซือE ของ
ผู้ บ ริ โภค โดยปกติแ ล้ ว อาหารสัต ว์ มี การนํ า เข้ า หลายยี ห้อ
และมี ก ารแบ่งแยกสายผลิตภัณ ฑ์ เพือจัด จําหน่า ยผ่า นทาง
ไฮเปอร์ มาเก็ต อินเตอร์ เน็ต คลินิกรักษาสัตว์ และร้ านสินค้ า
สัต ว์ เลี ย9 ง ซึง ผู้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มั ก จะซื อ9 อาหารสัต ว์ แ ละ
ส่วนผสมต่างๆ จากไฮเปอร์ มาเก็ตและอินเตอร์ เน็ตเนืองจากมี
ราคาต่อหน่วยทีตํากว่า อีกทัง9 การซื 9อผ่านอินเตอร์ เน็ตมักจะมี
ราคาทีไม่สงู และเป็ นวิธีทีสะดวกสบายโดยเฉพาะสําหรับการ
ซื 9อสินค้ าทีมีนํา9 หนักมาก สําหรับสินค้ าพรี เมียมส่วนใหญ่ มัก
ถูกจําหน่ายผ่านร้ า นค้ าโดยเฉพาะ เช่ น ร้ านสินค้ าสัต ว์เลี 9ยง
และคลินิกรักษาสัตว์

ชาวเกาหลีใต้ ต่างให้ ความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ทีดีต่อสุขภาพ แบรนด์อาหารสัตว์ตา่ งๆ ทีช่วยรักษาโรคมักจะ
ถูกจํ า หน่ า ยผ่า นทางคลินิก รัก ษาสัต ว์ ซึงเจ้ า ของสัต ว์ เลีย9 ง
สามารถรับคําแนะนาจากผู้เชียวชาญได้ อย่างไรก็ตาม เพือ
สุข ภาพของสัต ว์ เลีย9 ง เจ้ า ของสัต ว์ เลีย9 งบางคนจึ งเลือ กใช้
อาหารสัตว์ทีทําด้ วยตัวเอง เนืองจากพวกเขาเชือว่ามีคุณค่า
ทางโภชนาการมากกว่า นอกจากนัน9 การจําหน่ายสินค้ าผ่าน
ทางคลินิกรักษาสัตว์มกั จะมี คําว่า “Veterinary Use” หรือคํา
ทีมีความหมายใกล้ เคียงติดไว้ ทีตวั ผลิตภัณฑ์ เพือเพิมความ
เชือมันให้ แก่ลกู ค้ า ทีต้องการซือ9 สินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพและราคา
สูง ถึงแม้ ว่าสินค้ าเพือสัตว์เลี 9ยงจะใช้ ชือแบรนด์เดียวกันในการ
จัดจําหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ

ภาษี
ภาษี การนํา เข้ าอาหารสัต ว์ขัน9 ตํา 5% ของไทย ถูกยกเลิก
ทั น ที ห ลัง การดํ า เนิ น ข้ อ ตกลง ASEAN-Korea Free Trade
Agreement (AK-FTA) เมื อ วั น ที 1 ม ก รา ค ม 2009 โด ย
ปั จจุบนั คงเหลือภาษีนาํ เข้ าเป็ น 0% แต่สาํ หรับผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศจี นยัง คงถูก เรี ย กเก็ บ ภาษี นํา เข้ า 4.3% ภายใต้ ก าร
ดําเนินข้ อตกลงของ Korea-China FTA ในปี 2015 และสินค้ า
จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ายั ง คงใช้ ภาษี นํ า เข้ า 0% ตาม
ข้ อ ตกลงของเกาหลีแ ละสหรั ฐ อเมริ ก าตัง9 แต่ เดื อ นมี น าคม
2012
สํานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงโซล เห็น
ว่า สินค้ าและบริการของไทยหลายอย่างมีโอกาสทีจะขยายตัว
ในตลาดเกาหลีใต้ ได้ อีก มาก เนือ งจาก สิ น ค้ า อาหารไทย
หลายอย่ า งได้ รั บ ความนิ ย มตามกระแสเพิ ม ขึ น9 เช่ น นํ า9
มะพร้ าว ซอสนํ 9าจิม9 ไก่ และขนมทานเล่นต่างๆ เป็ นต้ น รวมถึง
ร้ านอาหารไทยทีท ยอยเปิ ดกิจการกันมากขึ 9นโดยรวมแล้ วกว่า
200 ร้ า นค้ า ซึงเป็ นที นิย มในลูกค้ า ระดับ กลางถึ งสูง อีก ทัง9
เกาหลีใต้ ได้ อนุญาตให้ มีการนําเข้ าไก่แช่เย็นแช่แข็งจากไทย
แล้ วในเดือนธันวาคม 2559 และในขณะนีเ9 กาหลีใต้ ประสบ
ปั ญหาไข้ หวัดนก ทําให้ เป็ นโอกาสดีสําหรับไทยในการส่งออก
ไก่ นอกจากนี 9 ผลไม้ ไทย เช่น มะม่วงนํ 9าดอกไม้ ยังได้ รับความ
สนใจอย่างต่อเนือง และอยู่ในกลุ่มสินค้ าระดับเกรดพรี เมียม
โดย ชาวเกาหลีใต้ นิยมซื 9อมะม่วงนํ 9าดอกไม้ ให้ เป็ นของขวัญใน
เทศกาลต่ า งๆ ซึงเห็ นได้ จ ากห้ างสรรพสิน ค้ า ล้ อตเต้ ขอให้
สคต.โซล ช่วยแนะนําแหล่งมะม่วงนํ 9าดอกไม้ คณ
ุ ภาพเกรดเอ
จากไทย เพือ วางการแผนนําเข้ าในปี 2561 สําหรับจําหน่ายใน
เทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน ชูศก เป็ นต้ น นอกเหนือไปจากนัน9
ตลาดเกาหลีใต้ ยังเปิ ดกว้ างสําหรับสินค้ าทีมีดีไซน์ สินค้ าทีมี
มูลค่ า เพิ ม (Lifestyle Products) และสินค้ า ในตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) อาทิ สินค้ า สํา หรั บ สัต ว์ เลีย9 ง เป็ นต้ น
ดังนัน9 สินค้ าและบริ การจึงมีโอกาสและศักยภาพในการเข้ าสู่
ตลาดเกาหลีใต้ ได้ อีกมาก
แหล่งทีมา http://www.ditp.go.th
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ขาวประชาสัมพันธ

สมาคมตัวแทนขนส่ งสินค้ าทางอากาศไทย
เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมอบรม
Dangerous Goods Regulations Course
เปิ ดรับสมัครตังแต่
9 บดั นี 9เป็ นต้ นไป
เปิ ดหลักสูตรอบรม ครัง9 ที 2 ระหว่างวันที 12-16 มิถนุ ายน 2560
เปิ ดหลักสูตรอบรม ครัง9 ที 3 ระหว่างวันที 6-10 พฤศจิกายน 2560
ติดต่อสอบถามได้ ทีสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
โทร 02-286-0477 หรื อ E-mail:tafa@tafathai.org

Line:@tafathai

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที Website: www.tafathai.org
รั บสมัครจํานวนรอบละ 50 ทีน ังเท่ านันE
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ขาวประชาสัมพันธ
พิเศษสําหรับสมาชิกทาฟ่า
ขอเชิญร่ วมออกบูธในงาน
TILOG-LOGISTIX 2017

กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ
(DITP) กระทรวงพาณิชย์
กําหนดจัดงาน TILOG-LOGISTIX
ภายใต้ แนวคิด “ASEAN+6
CONNECTIVITY FOR SUSTAINABLE
GROWTH”

ในวันที 16-18 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุม
ไบเทคบางนา

สมาชิกท่ านใดทีสนใจเข้ าร่ วม
ออกบูธในงานดังกล่ าวจะได้ ราคา
ในอัตราทีพเิ ศษเพียงท่ านจอง
ผ่ านสมาคมตัวแทนขนส่ งสินค้ า
ทางอากาศไทยเท่ านันE !!!!!!!
ภายในวันที 12 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียดได้ ท ี โทร

02-286-0477
EMAIL:TAFA@TAFATHAI.ORG

LINE:@TAFATHAI
WEBSITE: WWW.TAFATHAI.ORG
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เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560 คุณ สมสุข ภิญ โญเจริ ญดียิง กรรมการบริ หารสมาคมทาฟ่ า ได้
เข้ าร่วมงาน Thailand – Hong Kong – Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road
โดยมีนายสมคิด จาตุศ รี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ การจัดการ
สัมมนาและหารื อธุรกิจครัง9 นี 9 เป็ นโอกาสอันดีทีจะได้ ขยายความร่ วมมือระหว่างกันให้ แน่นแฟ้นและ
เข้ มแข็งยิง ขึน9 ก้ าวหน้ าไปสูก่ ารเติบโตของภาคธุรกิจและการลงทุนของฮ่องกงและจีนในประเทศไทย
ซึง จะขยายเชือมโยงทัว ภูมภิ าคอาเซียนต่อไป

สมาคมทาฟ่ า ได้ จดั เปิ ดอบรม Basic Air Cargo Tariff Course 2017
ในระหว่างวันที 22- 25 พฤษภาคม 2560
ซึง มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรมครัง9 นี 9ทังหมด
9
เป็ นจํานวน 28 ท่าน
ณ.ห้ อง 1204 ชัน9 2 อาคาร 1 ตึกการบินไทยศูนย์ลกู เรือ หลักสี

5 มิถน
ุ ายน 2560

เมือวันที 17 พฤษภาคม 2560
นายนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมฯ พร้ อมด้ วย
นายสมบัติ ประสานศิ ล ป์ ชัย กรรมการบริ ห าร
สมาคมฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการกํ า กับ
การศึก ษาโครงการศึกษาจัด ทํา แผนแม่ บทการ
ขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ครัง9 ที 2-2560
เพื อพิ จ ารณารายงานความก้ า วหน้ า ฉบับ ที 1
(Progress Report) ณ.ห้ องประชุม 401 อาคาร
สนข. โดยที ป ระชุ ม ฯ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายงาน
ความก้ าวหน้ า ฉบั บ ที 1 (Progress Report I)
และมอบหมายให้ ทีปรึกษาฯ รับประเด็นข้ อสังเกต
และข้ อเสนอแนะของคณ ะกรรมการกํ า กั บ
การศึกษาฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขเพิมเติมใน
รายงานความก้ าวหน้ า ฉบั บ ที 2 (Progress
Report II) ต่อไป
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เมือวันเสาร์ท1ี 3 พฤษภาคม 2560 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย ในนามสมาพันธ์ผ้ ใู ห้ บริการโลจิติกส์ไทย ร่วมเป็ นเจ้ าภาพและวางพวงมาลา
ถวายสักการะในการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือน้ อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และ
ถวายเป็ นพระราชกุศล โดยมีคณ
ุ ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั นายกสมาคม,คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ, คุณพจน์ เทีย มตะวัน, คุณนิธิ สุขมนัส อุปนายกสมาคม
คุณศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ เหรัญญิกสมาคม,คุณเรืองศรี สังข์วาลนุช นายทะเบียนสมาคม,คุณสมบัติ ประสานศิลป์ชัย,คุณสมสุข ภิญโญเจริ ญดียิง
กรรมการบริหารสมาคม ร่วมในพระพิธี ณ พระทีนงั ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชยั นายกสมาคมทาฟ่ า เป็ นผู้แทนกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
เดินทางไปร่วมงานเสวนาและงานแถลงข่าวเพือประชาสัมพันธ์งาน TILOG-LOGISTIX 2017
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที 27-30 พฤษภาคม 2560 เพือเชิญชวนเหล่าผู้ผลิต
นักธุรกิจ ผู้นําเข้ าและผู้สง่ ออกในประเทศเกาหลี ทีกําลังมองหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ
ในตลาดให้ มาเยีย มชมงานและขยายเครื อข่ายด้ านโลจิสติกส์ให้ กว้ างขวางมากขึน9 ซึง จะช่วยสร้ าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการค้ าและการลงทุนระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต
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