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“EXPORT YOUR VALUE”     THAI NATIONAL SHIPPERS’ COUNCIL

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2561 
และแผนงาน/โครงการ ปี 2562
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ในปี	2561	�ภาผู้�่ง�ินค้าทางเรือแ�่งประเท�ไทย	(�รท.)	�รือ	�ภาผู้�่งออก	ได้ท�า�น้าที่ในฐานะองค�กรภาคเอกชน
ตั�แทนผู้ประกอบการค้าระ��่างประเท�เพื่อเจรจาต่อรอง	ประ�านงานและผลักดันการแก้ไขป���าด้านการค้าระ��่างประเท�	
ด้านก��มายที่เกี่ย�ข้อง	และการบริ�ารจัดการโลจิ�ติก��และโซ่อุปทาน	โดยแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ประกอบด้�ย

การด�า�����า�ด�า���ร��ก�����การ�����ก
• โครงการดัชนีการ�่งออก	และการแถลงข่า��ถานการณ��่งออกรายเดือน
• ข้อเ�นอแนะการพั�นาแพลต�อร�มการพาณิชย�อิเล�กทรอนิก��ข้ามพรมแดนแบบธุรกิจกับธุรกิจ	(B2B	Cross	Border	

e-Trading	Platform)

การด�า�����า�ด�า��������ก���การ����������าร����า��ร��������การ��า�����า���ด�ก�า�การ��า
• การแก้ไขป���าการน�าเข้า�ินค้าที่ต้องใช้ใบอนุ�าตในการน�าเข้า�ัต��น�้า�รือ	ผลิตภัณ���ัต��น�้า
• ข้อเ�นอแนะเพื่อ�นับ�นุนการด�าเนินการแก้ไขป���าค�ามแออัดและการจราจรในท่าเรือแ�ลม�บัง
• โครงการ�ึก�าแน�ทางเพิ่ม�ักยภาพการขน�่งทางรางและทางถนนเพื่อ�นับ�นุนการ�่งออก�ินค้า	(ทางราง)
• การบรรเทาค�ามเดือดร้อน	ในกรณีผลกระทบจาก�นัง�ือขอใ�้ยุติการใ�้เอกชนเข้ามาด�าเนินการยกขนตู้�ินค้าขึ้น-ลง	

รถไ�บริเ�ณย่าน�ถานีรถไ�แ�ลม�บัง	ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือแ�่งประเท�ไทย	(กทท.)
• การจัดท�าโครง�ร้างการขน�่ง�ินค้าทางทะเล
• โครงการ	Best	Container	Liner	Award	2018

การด�า�����า�ด�า�ก���า�����ก��������ก��การ��าร����า��ร�����การ��า�����า���ด�ก�า�การ��า�����������ก��
• แน�ป�ิบัติเกี่ย�กับการแ�ดงเครื่อง�มาย�รือเลข�มายก�ากับ�ีบ�่อ	�รือภาชนะบรรจุของที่น�าเข้ามา	�รือ�่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร
• แน�ทางการแก้ไขป���า�ืบเนื่องจากประกา��ุลกากรที่	134/2561	เรื่องการรายงานเรือออกและการยื่นบั�ชี�ินค้า

��า�รับเรือ
• พระราชก�า�นดพิกัด�ุลกากร	ภาค	4	ประเภท	19
• พ.ร.บ.�ุลกากร	พ.�.2560	มาตรา	102	เรื่องการผ่านแดน	และการถ่ายล�า

การด�า�����า�ด�า�การ����า����ากร���ก��ร������า��ก��������
• การพั�นาช่องทางการติดต่อ�ื่อ�ารผ่าน�ื่อ�ังคมออนไลน�
• พั�นาองค�ค�ามรู้ด้านการค้าระ��่างประเท�และโลจิ�ติก��ใ�้กับ�มาชิกและผู้ประกอบการ

	 นอกจากนี้	�รท.	มุ่งเน้นการ�ร้างเครือข่ายค�ามร่�มมือกับ	Shippers’	council	ตลอดจนผู้เชี่ย�ชา�ด้านการค้าระ��่าง
ประเท�	ผู้เชี่ย�ชา�ด้านโลจิ�ติก��และซัพพลายเชน	และผู้เชี่ย�ชา�ด้านพาณิชย�อิเล�กทรอนิก��ทั่�โลก	โดยเข้าร่�มการประชุมใน
เ�ทีนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ�ิธีการแก้ไขป���าที่เกิดขึ้นในแต่ละประเท�	ท�าใ�้ประเท�ไทยมีแน�ทางการด�าเนินงาน
ที่ดีใน�ลายด้านในป�จจุบัน	ทั้งการก�า�นดยุทธ�า�ตร�การพั�นาโลจิ�ติก��ของประเท�	ซึ่งน�ามา�ู่การจัดท�าแผนงานโครงการทั้ง
ด้านโครง�ร้างพื้นฐานและการพั�นากิจกรรมเพื่อยกระดับค�าม�ามารถในการบริ�ารจัดการด้านโลจิ�ติก��ของภาครัฐและภาค
เอกชนจ�าน�นมาก	และการ�นับ�นุนโครงการพั�นามาตรฐานด้านโลจิ�ติก��	อาทิ	มาตรฐานคุณภาพบริการขน�่งด้�ยรถบรรทุก	
มาตรฐานพาเลท	มาตรฐาน	UN/LOCODE	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	ในปี	2562	�รท.	ยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	และต่อยอดแผนงานโครงการต่างๆ	เพื่อ
ใ�้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดค�าม�ามารถด้านการค้าระ��่างประเท�และการบริ�ารจัดการโลจิ�ติก��ของประเท�	 
มีอัตราการเติบโตทางเ�ร�ฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเ�ถียรภาพ	อาทิเช่น	จัดท�าข้อมูล	E-	export	information	�รือ	E-analytic	
data	(Classified	by	Product	and	Competent	market)	Trade	Facilitation	Agreement:	TFA	ข้อเ�นอแนะการแต่งตั้งคณะ
ท�างานราย�าขา	การ�ึก�าผลกระทบของการร�มตั�ของ�ายเรือต่อการขน�่ง�ินค้าทางทะเล	การ�ึก�าผลกระทบของมาตรการ	
Low	Sulphur	2020	ต่อการปรับขึ้นค่าบริการของ�ายเรือ	การติดตาม�ถานการณ�ขน�่งทางทะเลระ��่างประเท�	และน�าเ�นอ
ข้อมูลข่า��ารเรื่องการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายของ�ายเรือในประเท�ไทย	และการพั�นาองค�ค�ามรู้ด้านการค้าระ��่างประเท�และ 
โลจิ�ติก��ใ�้กับ�มาชิกและผู้ประกอบการ	ร�มถึงช่องทางการ�ื่อ�ารกับ�มาชิกทั้ง	Online	และ	Offline	เพื่อใ�้เกิดประ�ิทธิภาพ
และตอบ�นองค�ามต้องการของ�มาชิกมากยิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการ ปี 2562
ด�า���ร��ก�����การ�����ก

• โครงการดัชนีการ�่งออก	และการแถลงข่า��ถานการณ��่งออกรายเดือน
• จัดท�าข้อมูล	E-	export	information	�รือ	E-analytic	data	(Classified	by	 

Product	and	Competent	market)
• ต่อยอดจากการท�า	White	Paper	B2B	Cross	Border	e-Trading	platform

ด�า��������ก���การ����������าร����า��ร��������การ��า�����า���ด�ก�า�การ��า
• การ�ึก�าแน�ทางการป�ิบัติตาม	Customs	Convention	on	Container	1972	โดย	

UNECE
• การ�ึก�าแน�ทางการขน�่ง�ินค้าข้ามแดน/ผ่านแดน	กรณีนักลงทุนไทยในกัมพูชา/ 

�ปป.ลา�/เมียนมา
• ข้อเ�นอแนะแน�ทางการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
• Trade	Facilitation	Agreement:	TFA	ข้อเ�นอแนะการแต่งตั้งคณะท�างานราย�าขา
• ข้อเ�นอแนะการพั�นาโลจิ�ติก��การเก�ตรเพื่อการ�่งออก
• ข้อเ�นอแนะแน�ทางการยกระดับค�ามปลอดภัยการขน�่ง�ินค้าทางถนนเพื่อการ�่งออก
• การ�ึก�าเปรียบเทียบมาตรฐานเออีโอของประเท�ไทยและ�ากล	และเปรียบเทียบกับ	

Know	Consignor/Regulated	Agent
• แน�ทางการยกระดับ	E	–	Logistics	ประเท�ไทย
• การ�ึก�าผลกระทบของการร�มตั�ของ�ายเรือต่อการขน�่ง�ินค้าทางทะเล
• การ�ึก�าผลกระทบของมาตรการ	Low	Sulphur	2020	ต่อการปรับขึ้นค่าบริการของ

�ายเรือ
• การติดตาม�ถานการณ�ขน�่งทางทะเลระ��่างประเท�	และน�าเ�นอข้อมูลข่า��ารเรื่อง

การปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายของ�ายเรือในประเท�ไทย
• �ึก�า	พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า	กับบทบาทในการค�บคุมค่าใช้จ่ายของการขน�่ง�ินค้า

ทางทะเลระ��่างประเท�

ด�า�การ����า����ากร���ก��ร������า��ก��������
• การพั�นาช่องทางการติดต่อ�ื่อ�ารผ่าน�ื่อ�ังคมออนไลน�
• การพั�นาองค�ค�ามรู้ด้านการค้าระ��่างประเท�และโลจิ�ติก��ใ�้กับ�มาชิกและ 

ผู้ประกอบการ
• TNSC	Visit	Members
• การใ�้บริการ�มาชิกในการ�มัครเข้าร่�มงานแ�ดง�ินค้า�รือโครงการต่างๆ	 

ของ�น่�ยงานภาครัฐ

ประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 24
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ราชประสงค์

ร่วมเสวนาโดย  
คุณวิกรม กรมดิษฐ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ - ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส - ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ร่วมฟังเสวนา “เศรษฐกิจประเทศไทยกับกระแสเศรษฐกิจโลก” 

กําหนดการ 
11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและเยี่ยมชมบูธ 

     บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 

12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Western Set) 

12.45 – 13.45 น. เริ่มการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 24  

     ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระประชุม 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 23  

 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 
วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประจําปี 2561 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีรายได้ และรายจ่ายประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 
  4.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
  4.3 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

13.45 – 14.15 น. เลือกตั้งคณะกรรมการ สรท. ชุดใหม่ วาระปี 2562-2563 

14.15 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.40 – 14.45 น. กล่าวต้อนรับ โดย ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

14.45 – 16.15 น.  การเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจประเทศไทยกับกระแสเศรษฐกิจโลก” 

16.15 – 16.30 น.  ถาม-ตอบ และ ปิดการประชุม

ดําเนินรายการโดย 
 
คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักวิทยุ บมจ. อสมท. 

ลงทะเบียนได้ที่ 
http://bit.ly/2GNTZ6y

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร 02-6797555 ต่อ 501 คุณสิริพรรณ

 พิเศษ!!! บริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 24  
จะได้รับส่วนลดทันที 10% สําหรับค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

อบรม สัมมนา ดูงาน และหลักสูตร LQSP PLUS ตลอดปี 2562
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Thailand Economic Outlook :
ภาพรวมสถานการณ์ส่งออกรายเดือนระหว่างปี 2014-2018

สารบรรณาธิการ
	 ในต้นเดือนเมษายนที่กำาลังจะมาถึงนี้	ทางสภาผู้ส่งสินค้า 
ทางเรือแห่งประเทศไทย	ได้กำาหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี	ครั้งที่	24	และภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง	“เศรษฐกิจ
ประเทศไทยกับกระแสเศรษฐกิจโลก”	โดยขอเรียนเชิญท่านสมาชิก	
เข้าร่วมประชุมและรับฟังการเสวนาได้	ในวันที่	10	เมษายน	
2562	ณ		ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแกรนด์ไฮแอท	เอราวัณ		

	 และใน	Newsletter	ฉบับนี้ได้นำาเสนอบทสัมภาษณผู้
บริหารสายเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	Best	Container	Liner	
Award	2018	และประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการนำา
เข้าสินค้า

	 สำาหรับความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไข	พ.ร.บ.สภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2537	ได้มีการประชุม	
Focus	group	ร่าง	พ.ร.บ.สภาผู้ส่งสินค้าแห่งประเทศไทย	
พ.ศ.	...	เมื่อวันที่	22	ก.พ.	ที่ผ่านมา	โดยที่ประชุมส่วนใหญ่เห็น
ชอบในร่าง	พ.ร.บ.	ฉบับดังกล่าว	ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะ
ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

บรรณาธิการ

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2561 
และแผนงาน/โครงการ ปี 2562
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ในปี	2561	�ภาผู้�่ง�ินค้าทางเรือแ�่งประเท�ไทย	(�รท.)	�รือ	�ภาผู้�่งออก	ได้ท�า�น้าที่ในฐานะองค�กรภาคเอกชน
ตั�แทนผู้ประกอบการค้าระ��่างประเท�เพื่อเจรจาต่อรอง	ประ�านงานและผลักดันการแก้ไขป���าด้านการค้าระ��่างประเท�	
ด้านก��มายที่เกี่ย�ข้อง	และการบริ�ารจัดการโลจิ�ติก��และโซ่อุปทาน	โดยแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ประกอบด้�ย

การด�า�����า�ด�า���ร��ก�����การ�����ก
• โครงการดัชนีการ�่งออก	และการแถลงข่า��ถานการณ��่งออกรายเดือน
• ข้อเ�นอแนะการพั�นาแพลต�อร�มการพาณิชย�อิเล�กทรอนิก��ข้ามพรมแดนแบบธุรกิจกับธุรกิจ	(B2B	Cross	Border	

e-Trading	Platform)

การด�า�����า�ด�า��������ก���การ����������าร����า��ร��������การ��า�����า���ด�ก�า�การ��า
• การแก้ไขป���าการน�าเข้า�ินค้าที่ต้องใช้ใบอนุ�าตในการน�าเข้า�ัต��น�้า�รือ	ผลิตภัณ���ัต��น�้า
• ข้อเ�นอแนะเพื่อ�นับ�นุนการด�าเนินการแก้ไขป���าค�ามแออัดและการจราจรในท่าเรือแ�ลม�บัง
• โครงการ�ึก�าแน�ทางเพิ่ม�ักยภาพการขน�่งทางรางและทางถนนเพื่อ�นับ�นุนการ�่งออก�ินค้า	(ทางราง)
• การบรรเทาค�ามเดือดร้อน	ในกรณีผลกระทบจาก�นัง�ือขอใ�้ยุติการใ�้เอกชนเข้ามาด�าเนินการยกขนตู้�ินค้าขึ้น-ลง	

รถไ�บริเ�ณย่าน�ถานีรถไ�แ�ลม�บัง	ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือแ�่งประเท�ไทย	(กทท.)
• การจัดท�าโครง�ร้างการขน�่ง�ินค้าทางทะเล
• โครงการ	Best	Container	Liner	Award	2018

การด�า�����า�ด�า�ก���า�����ก��������ก��การ��าร����า��ร�����การ��า�����า���ด�ก�า�การ��า�����������ก��
• แน�ป�ิบัติเกี่ย�กับการแ�ดงเครื่อง�มาย�รือเลข�มายก�ากับ�ีบ�่อ	�รือภาชนะบรรจุของที่น�าเข้ามา	�รือ�่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร
• แน�ทางการแก้ไขป���า�ืบเนื่องจากประกา��ุลกากรที่	134/2561	เรื่องการรายงานเรือออกและการยื่นบั�ชี�ินค้า

��า�รับเรือ
• พระราชก�า�นดพิกัด�ุลกากร	ภาค	4	ประเภท	19
• พ.ร.บ.�ุลกากร	พ.�.2560	มาตรา	102	เรื่องการผ่านแดน	และการถ่ายล�า

การด�า�����า�ด�า�การ����า����ากร���ก��ร������า��ก��������
• การพั�นาช่องทางการติดต่อ�ื่อ�ารผ่าน�ื่อ�ังคมออนไลน�
• พั�นาองค�ค�ามรู้ด้านการค้าระ��่างประเท�และโลจิ�ติก��ใ�้กับ�มาชิกและผู้ประกอบการ

	 นอกจากนี้	�รท.	มุ่งเน้นการ�ร้างเครือข่ายค�ามร่�มมือกับ	Shippers’	council	ตลอดจนผู้เชี่ย�ชา�ด้านการค้าระ��่าง
ประเท�	ผู้เชี่ย�ชา�ด้านโลจิ�ติก��และซัพพลายเชน	และผู้เชี่ย�ชา�ด้านพาณิชย�อิเล�กทรอนิก��ทั่�โลก	โดยเข้าร่�มการประชุมใน
เ�ทีนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ�ิธีการแก้ไขป���าที่เกิดขึ้นในแต่ละประเท�	ท�าใ�้ประเท�ไทยมีแน�ทางการด�าเนินงาน
ที่ดีใน�ลายด้านในป�จจุบัน	ทั้งการก�า�นดยุทธ�า�ตร�การพั�นาโลจิ�ติก��ของประเท�	ซึ่งน�ามา�ู่การจัดท�าแผนงานโครงการทั้ง
ด้านโครง�ร้างพื้นฐานและการพั�นากิจกรรมเพื่อยกระดับค�าม�ามารถในการบริ�ารจัดการด้านโลจิ�ติก��ของภาครัฐและภาค
เอกชนจ�าน�นมาก	และการ�นับ�นุนโครงการพั�นามาตรฐานด้านโลจิ�ติก��	อาทิ	มาตรฐานคุณภาพบริการขน�่งด้�ยรถบรรทุก	
มาตรฐานพาเลท	มาตรฐาน	UN/LOCODE	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	ในปี	2562	�รท.	ยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	และต่อยอดแผนงานโครงการต่างๆ	เพื่อ
ใ�้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดค�าม�ามารถด้านการค้าระ��่างประเท�และการบริ�ารจัดการโลจิ�ติก��ของประเท�	 
มีอัตราการเติบโตทางเ�ร�ฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเ�ถียรภาพ	อาทิเช่น	จัดท�าข้อมูล	E-	export	information	�รือ	E-analytic	
data	(Classified	by	Product	and	Competent	market)	Trade	Facilitation	Agreement:	TFA	ข้อเ�นอแนะการแต่งตั้งคณะ
ท�างานราย�าขา	การ�ึก�าผลกระทบของการร�มตั�ของ�ายเรือต่อการขน�่ง�ินค้าทางทะเล	การ�ึก�าผลกระทบของมาตรการ	
Low	Sulphur	2020	ต่อการปรับขึ้นค่าบริการของ�ายเรือ	การติดตาม�ถานการณ�ขน�่งทางทะเลระ��่างประเท�	และน�าเ�นอ
ข้อมูลข่า��ารเรื่องการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายของ�ายเรือในประเท�ไทย	และการพั�นาองค�ค�ามรู้ด้านการค้าระ��่างประเท�และ 
โลจิ�ติก��ใ�้กับ�มาชิกและผู้ประกอบการ	ร�มถึงช่องทางการ�ื่อ�ารกับ�มาชิกทั้ง	Online	และ	Offline	เพื่อใ�้เกิดประ�ิทธิภาพ
และตอบ�นองค�ามต้องการของ�มาชิกมากยิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการ ปี 2562
ด�า���ร��ก�����การ�����ก

• โครงการดัชนีการ�่งออก	และการแถลงข่า��ถานการณ��่งออกรายเดือน
• จัดท�าข้อมูล	E-	export	information	�รือ	E-analytic	data	(Classified	by	 

Product	and	Competent	market)
• ต่อยอดจากการท�า	White	Paper	B2B	Cross	Border	e-Trading	platform

ด�า��������ก���การ����������าร����า��ร��������การ��า�����า���ด�ก�า�การ��า
• การ�ึก�าแน�ทางการป�ิบัติตาม	Customs	Convention	on	Container	1972	โดย	

UNECE
• การ�ึก�าแน�ทางการขน�่ง�ินค้าข้ามแดน/ผ่านแดน	กรณีนักลงทุนไทยในกัมพูชา/ 

�ปป.ลา�/เมียนมา
• ข้อเ�นอแนะแน�ทางการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
• Trade	Facilitation	Agreement:	TFA	ข้อเ�นอแนะการแต่งตั้งคณะท�างานราย�าขา
• ข้อเ�นอแนะการพั�นาโลจิ�ติก��การเก�ตรเพื่อการ�่งออก
• ข้อเ�นอแนะแน�ทางการยกระดับค�ามปลอดภัยการขน�่ง�ินค้าทางถนนเพื่อการ�่งออก
• การ�ึก�าเปรียบเทียบมาตรฐานเออีโอของประเท�ไทยและ�ากล	และเปรียบเทียบกับ	

Know	Consignor/Regulated	Agent
• แน�ทางการยกระดับ	E	–	Logistics	ประเท�ไทย
• การ�ึก�าผลกระทบของการร�มตั�ของ�ายเรือต่อการขน�่ง�ินค้าทางทะเล
• การ�ึก�าผลกระทบของมาตรการ	Low	Sulphur	2020	ต่อการปรับขึ้นค่าบริการของ

�ายเรือ
• การติดตาม�ถานการณ�ขน�่งทางทะเลระ��่างประเท�	และน�าเ�นอข้อมูลข่า��ารเรื่อง

การปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายของ�ายเรือในประเท�ไทย
• �ึก�า	พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า	กับบทบาทในการค�บคุมค่าใช้จ่ายของการขน�่ง�ินค้า

ทางทะเลระ��่างประเท�

ด�า�การ����า����ากร���ก��ร������า��ก��������
• การพั�นาช่องทางการติดต่อ�ื่อ�ารผ่าน�ื่อ�ังคมออนไลน�
• การพั�นาองค�ค�ามรู้ด้านการค้าระ��่างประเท�และโลจิ�ติก��ใ�้กับ�มาชิกและ 

ผู้ประกอบการ
• TNSC	Visit	Members
• การใ�้บริการ�มาชิกในการ�มัครเข้าร่�มงานแ�ดง�ินค้า�รือโครงการต่างๆ	 

ของ�น่�ยงานภาครัฐ

ประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 24
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ราชประสงค์

ร่วมเสวนาโดย  
คุณวิกรม กรมดิษฐ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ - ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส - ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ร่วมฟังเสวนา “เศรษฐกิจประเทศไทยกับกระแสเศรษฐกิจโลก” 

กําหนดการ 
11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและเยี่ยมชมบูธ 

     บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 

12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Western Set) 

12.45 – 13.45 น. เริ่มการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 24  

     ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระประชุม 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 23  

 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 
วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประจําปี 2561 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีรายได้ และรายจ่ายประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 
  4.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
  4.3 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

13.45 – 14.15 น. เลือกตั้งคณะกรรมการ สรท. ชุดใหม่ วาระปี 2562-2563 

14.15 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.40 – 14.45 น. กล่าวต้อนรับ โดย ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

14.45 – 16.15 น.  การเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจประเทศไทยกับกระแสเศรษฐกิจโลก” 

16.15 – 16.30 น.  ถาม-ตอบ และ ปิดการประชุม

ดําเนินรายการโดย 
 
คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักวิทยุ บมจ. อสมท. 

ลงทะเบียนได้ที่ 
http://bit.ly/2GNTZ6y

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร 02-6797555 ต่อ 501 คุณสิริพรรณ

 พิเศษ!!! บริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 24  
จะได้รับส่วนลดทันที 10% สําหรับค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

อบรม สัมมนา ดูงาน และหลักสูตร LQSP PLUS ตลอดปี 2562
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• ค่าเงินบาทของไทยมีความผันผวน	เกิดจาก	Current	Account	และการเข้ามาลงทุน
จากต่างชาติ	แต่การแข็งค่าในครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนเนื่องจากไม่ได้รับความผันผวน
มาจากปัญหาเงินร้อน(เก็งกำาไรระยะสั้น)	

• แต่หากมีการแทรกแซงค่าเงินมากจนทำาให้ไม่มีความผันผวน	จะส่งผลให้นักลงทุน
เอาเงินเข้ามาพักในประเทศไทยและทำาให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นอีก

• การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำากว่า	Fed	และประเทศข้าง
เคียงอย่าง	ฟิลิปปินส์	หรือมาเลเซีย

• ไทยต้องพยายามไม่ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม	Watchlist	ของสหรัฐอเมริกาโดยการไม่แสดง
ถึงการเข้าไปแทรกแซงทางการเงินมากเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการค้า

• ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือเพื่อจัดการความเสี่ยงได้คือ	FDC,	Fx	Forward/
option,	NRCA	และ	Local	currency	ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีการใช้เครื่องมือ
จัดการความเสี่ยงทุกชนิดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

	 ข้อกังวลของทางผู้ส่งออกคือเรื่องของค่าเงินที่ทำาให้ผู้ส่งออกไม่สามารถแข่ขันทาง
ด้านราคากับประเทศอื่นได้โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ใช้	วัตถุดิบจากภายในประเทศ	ทำาให้
สินค้ากลุ่มเหล่านี้มีความอ่อนไหวในเรื่องของค่าเงินเป็นอย่างมาก	รวมถึงสงครามการค้า
ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม	จากการกีดกันทางการค้าและการไหลเข้ามาของ
สินค้าจีนในอาเซียน

สถานการณ์ค่าเงินบาทของไทยและแนวทางการรับมือต่อความผันผวน

สถานการณ์การส่งออกสินค้าสำาคัญ เดือนมกราคม 2562 
สินค้าส่งออกสำาคัญ มูลค่า Jan/19   Forecast
  (ล้านเหรียญสหรัฐ)   2019

กลุ่มสินค้าส่งออก “เกษตร”
	 ข้าว	 	471	 -1.0%	 	 0%
	 ยางพารา	 347	 -15.1%	 	 3%
	 ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	 248	 -18.5%  -10%
	 น้ำาตาลทราย	 143	 -29.0%  -7%
กลุ่มสินค้าส่งออก “อาหาร”
	 อาหารอื่นๆ	 577	 -0.5%
	 ผักและผลไม้สด	แช่แข็ง	และแปรรูป	 432	 24.7%	
	 อาหารทะเลแช่แข็ง	กระป๋อง
	 และแปรรูป	(ไม่รวมกุ้ง)	 354	 -2.7%
	 ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	 262	 8.72%	 	 0%
	 กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป	 87	 -8.4%	 	 0%	
กลุ่มสินค้าส่งออก “ยานพาหนะ”
	 ยานพาหนะ	 1,571	 -5.4% 
	 อุปกรณ์และส่วนประกอบ	 1,244	 -14.4%
กลุ่มสินค้าส่งออก “ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์”
	 เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์	 1,156	 -12.7%
	 และส่วนประกอบ	
	 Hard	Disk	Drive	 808	 -17.3%    
	 แผงวงจรไฟฟ้า	 635	 0.4%
	 เครื่องปรับอากาศ	และส่วนประกอบ		 422	 -9.5%	
	 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ	251	 31.1%
กลุ่มสินค้าส่งออก “พลังงาน”
	 ผลิตภัณฑ์ยาง	 874	 -0.7%	 	 6%
	 เคมีภัณฑ์	 692	 -7.2%	 	 3%
	 เม็ดพลาสติก	 764	 -8.9%
	 ผลิตภัณฑ์พลาสติก	 337	 2.3%	
กลุ่มสินค้าส่งออก “อื่นๆ”
	 อัญมณี	และเครื่องประดับ	 807	 -16.5%	 	 5%
	 วัสดุก่อสร้าง	 737	 -3.1%	 	 7%
	 น้ำามันสำาเร็จรูป	วัสดุก่อสร้าง	 635	 -10.6%		 	 3%
	 สิ่งทอ	 575	 1.9%	 	 5%

						0-5%

5-7%

5%

0.2-3%

สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง : อินเดีย และ ปากีสถาน

	 จากกรณีพิพาทดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบทางการขนส่ง	เนื่องจากท่าเรือ
อยู่ไกลพื้นที่พิพาท	คงยังไม่มีผลกระทบหากไม่มีการประกาศสงครามอย่างเป็น
ทางการ	หรือการแบนเหมือนกรณี	UAE	กับ	Qatar

ข้อกังวล

การขนส่งทางอากาศ :	ในส่วนของการส่งสินค้าไปทวีปยูโรปของไทยที่ต้องผ่าน
แดนนั้น	ได้มีการได้ขออนุญาตใช้เส้นทางบินผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีนแทน	
ทั้งนี้การ	re-route	ของสายการบิน	ทำาให้ต้องบินไกลขึ้น	ต้องใช้น้ำามันมากขึ้น	
ส่งผลให้ต้องลด	น้ำาหนักของสินค้าต่อเที่ยวลงประมาณ	3	ตัน

การขนส่งทางทะเล : สำาหรับการปรับตัวของค่าระวาง	เนื่องจากปัจจุบันก่อน
เกิดสถานการณ์อยู่ในช่วง	low	season	แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว	ต้องรอดู	
Demand	vs.	Supply	สำาหรับ	TG	เชื่อว่าสินค้า	general	cargo/perishable	
goods	จะไม่มีการปรับเพิ่มค่าระวาง	แต่สำาหรับสายการบินอื่นๆ	อาจจะขึ้นอยู่
กับทาง	marketing	ซึ่งเชื่อว่าหากภาวะสงครามยืดเยื้อเป็นเวลานาน	อาจมีการ
ปรับค่าระวางเพิ่มขึ้น
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	 จากสถานการณ์ของตลาดโลกในปัจจุบัน	 
มีปัจจัยลบที่กระทบต่อภาคการค้ามากมาย	 
อาทิ	สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	 
ปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันที่ 
ลดต่ำาลงของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ	ใน
ภูมิภาคเดียวกัน	ผลกระทบของ	Brexit	และอียู	 
และการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน	ซึ่งสิ่งต่างๆ	 
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก 
ของไทยเช่นกัน	ดังนั้น	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย	พิจารณาเห็นว่า	จากปัญหา 
เงินบาทแข็งค่า	สภาผู้ส่งออก	ได้ส่งเสริมให ้
สมาชิกที่มีการนำาเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อส่งออก	
ได้ใช้โอกาสนี้นำาเข้าสินค้าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการนำาเข้า	และในส่วนของการดำาเนินงานของ
สรท.	จะผลักดันเพื่อช่วยเหลือและอำานวยความ
สะดวกในการนำาเข้าให้กับสมาชิก	ไม่ว่าจะเป็น 
ต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับค่า	Transaction	ของ
ธนาคาร	ต้นทุนด้านค่าขนส่ง	และบริการเสริม 
ของการขนส่งสินค้าทางทะเลได้แล้วนั้น	จะถือ
เสมือนเป็นการลดต้นทุนของการส่งออกสินค้า 
ให้กับผู้ประกอบการไทยในอีกทางหนึ่ง

	 อย่างไรก็ตาม	ล่าสุด	สรท.	ได้รับทราบข้อ
ร้องเรียนจากบริษัทสมาชิก	เรื่องการถูกเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายสำาหรับการนำาเข้าสินค้าในอัตราที่สูง	
โดยบริษัทสมาชิกได้นำาเข้าสินค้าจากประเทศจีน	
และเวียดนามในเทอม	C&F	ซึ่งผู้ส่งออกที่ต้นทาง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการขนส่ง	และเมื่อสินค้ามา
ถึงที่ปลายทางในประเทศไทย	บริษัทผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้า	หรือ	Forwarder	ที่ต้นทางเป็นผู้เลือก	
ได้มีการเรียกเก็บค่า	Local	Charge	ในอัตรา 
ที่สูง	อาทิเช่น	Handling	Charge,	Container	
Freight	Station	(CFS)	และค่าใช้จ่ายในบาง
รายการที่ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ส่งออกต้นทาง
ต้องเป็นผู้รับภาระ	แต่กลับผลักมาให้อยู่ในส่วน
ของ	Local	Charge	ที่ปลายทาง	เช่น	Container	
Imbalance	Charge	(CIC)	เป็นต้น	รวมทั้งมี 
ค่าใช้จ่ายในบางรายการที่สายเรือได้ยกเลิกการ
เรียกเก็บไปแล้ว	แต่	Forwarder	ก็ยังคงมีการ
เรียกเก็บ	เช่น	Congestion	Surcharge	โดย
แจ้งว่าเป็นการเรียกเก็บจากสายเรือ	เป็นต้น	
ทั้งนี้	สรท.	ได้รับทราบปัญหา	และมีข้อเสนอ
แนะในแนวทางต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว	ดังนี้

	 1.	กรณีนำาเข้าสินค้า	ในเทอม	C&F	ที่ผู้ส่งออก 
ต้นทางเป็นคนเลือก	Freight	ควรให้ผู้ส่งออกแจ้ง
ค่า	Local	Charge	ที่ปลายทางให้ทราบก่อนล่วง
หน้าเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	โดยหากมีค่า
ใช้จ่ายในรายการใดที่มีอัตราสูง	และไม่สามารถ
อธิบายได้	ควรเจรจาต่อรองกับผู้ส่งออกตั้งแต่ต้น	
เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง	

	 2.	โดยปกติแล้ว	Co-Loader	ที่เป็นผู้รวม
สินค้าให้ผู้ส่งออกที่ต้นทาง	จะมี	Contract	กับ
บริษัท	Agent	ที่ประเทศนำาเข้ามากกว่าหนึ่งบริษัท	
ดังนั้น	หากผู้นำาเข้าเคยใช้บริการ	และทราบว่า
บริษัท	Agent	รายใดที่มีพฤติกรรมบวกเพิ่มค่า
ใช้จ่ายในอัตราที่สูง	ให้แจ้งผู้ส่งออกที่ต้นทางให้
หลีกเลี่ยงการใช้บริการกับ	Agent	รายดังกล่าว

	 3.	ในรายการ	Local	Charge	นั้น	หากพบ
ว่ามีค่าใช้จ่ายในรายการใดที่ควรจะเป็นความ 
รับผิดชอบของผู้ส่งออก	อาทิเช่น	ค่า	Container	 
Imbalance	Charge	 (CIC)	 ควรแจ้งไปยัง 

ผู้ส่งออกเพื่อให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรายการดังกล่าว	และสำาหรับรายการใดที่	Forwarder	เรียกเก็บโดยแจ้งว่า
สายเรือเรียกเก็บ	อาทิเช่น	Congestion	Surcharge	ก็ควรขอใบเสร็จจากสายเรือเพื่อยืนยันว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สาย
เรือเรียกเก็บจริง	หรือค่าใช้จ่ายในรายการใด	ที่	Forwarder	ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนได้ว่าเรียกเก็บ
เนื่องจากเหตุผลใด	ให้ต่อรองกับ	Forwarder	และอาจตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายการมาตรฐานปกติ

	 ท้ายที่สุดแล้ว	หากไม่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ส่งออกที่ต้นทางได้	ก็ควรเปลี่ยนมานำาเข้าโดยใช้เทอม	 
FOB	แทน	โดย

	 ผู้นำาเข้าของไทยเป็นคนเลือกซื้อ	Freight	ซึ่งจะทำาให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการนำาเข้าได้	แต่ทั้งนี้	ผู้นำาเข้า 
ก็ต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งในกรณีที่นำาเข้าแบบ	FOB	และ	C&F	เพื่อดูต้นทุนโดยรวมอีกครั้ง	ในการนี้	 
สรท.	ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	สำาหรับค่า	Standard	Import	Local	Charge	ของไทย	โดยมีรายการค่าใช้
จ่ายต่างๆ	ดังนี้

•  THC, Terminal Handling Charge		ค่าใช้จ่ายนี้จะถูกเรียกเก็บจากการใช้ท่าเรือ	โดยมีท่าเรือเป็นคน
เรียกเก็บค่านี้กับ	สายเรือหรือ	Freight	Forwarder	ซึ่งทางสายเรือ	หรือ	Forwarder	จะมาเก็บกับผู้นำา
เข้าอีกที	

•  CFS, Container Freight Station	ค่านำาตู้คอนเทรนเนอร์ออกจากเรือ,ค่านำาเอาสินค้าออกจากตู ้
คอนเทรนเนอร์	โดยค่าใช้จ่ายตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้พื้นที่เปิดตู้เพื่อถ่ายสินค้าออกในท่าเรือ	เช่น	ใน
กรณี	LCL	ที่ต้องใช้พื้นที่ในท่าเรือเพื่อทำาการขนถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการนำาเข้าหลาย	ๆ	ราย	หรือ
กรณี	FCL	ที่มีการเปิดตู้ในบริเวณท่าเรือ	นอกจากนี้	หากผู้นำาเข้าต้องการเปลี่ยนสถานะการเปิดตู้	 
เช่นเดิมจะลากตู้ไปยังโรงงาน	แต่เปลี่ยนใจจะเปิดตู้ที่ท่าเรือ	ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสถานะ

•  STS, Status	ค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดในกรณี	LCL	เท่านั้น	โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการทำาเอกสาร
•  FAC, Facility	ค่าใช้จ่ายสำาหรับอุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่าง	ๆ	ในบริเวณท่าเรือ	เช่น	Forklift,	Crane	

หรือ	แรงงาน	เป็นต้น
•  H/L, Handling Charge		เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการจัดการต่างๆ	ให้กับผู้ประกอบการนำาเข้าส่งออก	

เสมือนค่าจ้างทำางาน
•  D/O, Delivery Order	เอกสาร	ใช้สำาหรับใช้ในขั้นตอนตรวจปล่อยสินค้า	โดยค่า	D/O	นี้เป็นค่าบริการ

ของสายเรือเรียกเก็บ	โดยทั่วไปก็อยู่ประมาณราว	ๆ	1,200-1,500	บาท
•  PCS, Port Congestion Surcharge	ค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นต่อ	เมื่อท่าเรือมีความหนาแน่น	ของสินค้า

จำานวนมาก	ทำาให้เรือสินค้าที่นำาสินค้าเข้ามาจอดจะต้องจอดรอเวลา	ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำาหรับ
จัดการสินค้าในท่าเพิ่มขึ้นมา	แต่อย่าไรก็ตามค่าใช้จ่ายในรายการนี้จะหมดไป	หากสถานการณ์ท่าเรือกลับ
สู่สภาวะปกติ		

•  Cleaning Charge	เป็นค่าใช้จ่ายในการล้างตู้	(กรณีนำาเข้าสินค้าเต็มตู้)	สายเรือจะเรียกเก็บในอัตรา
เฉลี่ย	250-500	บาท	(สำาหรับสินค้าทั่วไป)	แต่หากเป็นสินค้าเฉพาะที่ต้องใช้น้ำายาทำาความสะอาดรา 
ค่าล้างตู้จะเพิ่มขึ้น

รายการ อัตรา หมายเหตุ

FCL LCL

Terminal	Handling	Charge	
(THC)

2,800	บาท/20’
4,300	–	4,400	บาท/40’

400-450	บาท/	CBM สินค้านำาเข้าจากจีน	THC	
ของLCL	ประมาณ	

500-600	บาท/CBM

Container	Freight	Station	
(CFS)

2,700	–	3,000	บาท/20’	
5,000	-	8,000	บาท/40’

400	–	450	บาท/CBM

Status	(STS)	/	Container	
Status	Charge

700	บาท/20’
1,160	บาท/40’

120-	150	บาท/CBM

Facility	(FAC) - 80	–	100	บาท/CBM

Handling	Charge	(H/L) - 300	บาท/	CBM	หรือ	
1,500	บาท/	shipment

Delivery	Order	(D/O) 1,200-	1,500	บาท/	BL 1,200	–	1,500	บาท/set

Port	Congestion	Charge	(PCS) 50$/20’	และ	100$/40’ 100	บาท/CBM If	any	(ถ้ามี)

Cleaning	Charge 250	–	500	บาท/20’
500	–	800	บาท/40’

สำาหรับสินค้าทั่วไป	แต่ถ้าเป็น
สินค้าเฉพาะ	ให้ดูตามประกาศ

ของสายเรือ

	 ทั้งนี้		หาก	สมาชิกสรท.	ผู้นำาเข้ารายใด	ที่นำาเข้าสินค้าโดยใช้บริการผ่าน	Forwarder	หรือ	ใช้บริการสายเรือ	
แล้วประสบปัญหาในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการนำาเข้าสูงผิดปกติ	หรือถูกเรียกเก็บแบบไม่สมเหตุสมผล	สามารถ
แจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งหลักฐานมายังฝ่ายวิชาการของ	สรท.	ได้	ซึ่งทางสรท.	จะได้รวบรวมข้อมูล	และผลักดันไป
ยังหน่วยงานภาครัฐ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เร่งดำาเนินการแก้ไขต่อไป	

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำาหรับการนำาเข้าสินค้า (Import Local Charges)
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	 จากการที่	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	ได้ดำาเนินโครงการ	 
Best	Container	Liner	Award	ปี	2018	สายเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละ
เส้นทางโดยเส้นทาง	USA	สายเรือที่ชนะเลิศคือ	สายเรือ	OOCL,	เส้นทาง	EU	
สายเรือที่ชนะเลิศคือ	Hapag-Lloyd,	เส้นทาง	Middle	East	Asia	and	Indian	
Subcontinent	สายเรือที่ชนะเลิศคือสายเรือ	ONE		และ	Evergreen	และ
สุดท้ายในเส้นทาง	Far	East	Asia	สายเรือที่ชนะเลิศคือสายเรือ	OOCL	ดังนั้น	 
สภาผู้ส่งออกจึงได้เข้าไปพบสัมภาษณ์	ผู้บริหารสายเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จำานวน	3	สาย	ได้แก่	OOCL,	Hapag-Lloyd	และ	สายเรือ	ONE	เกี่ยวกับแนว
นโยบายในการบริหารงาน	และมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการ	รวมถึงแนวทาง
ในการดำาเนินงานของสายเรือ	

	 สายเรือ	OOCL	ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในเส้นทาง	USA	และ	 
Far	East	Asia	จำานวนถึงสองเส้นทาง	ซึ่งสรท.	ได้เข้าพบ	เพื่อสัมภาษณ์
คุณบุณรัตน์	วงศ์หทัยทิพย์	กรรมการ	และคุณวีระพงษ์	งามพยุงพงษ์	 
ผู้จัดการอาวุโส	ของสายเรือ	OOCL	 

	 โดยทั้งสองท่าน	ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานว่าสายเรือ	OOCL	มุ่งเน้น	
Core	Value	ใน	4	ด้าน	คือ	1)	People	2)	Customer	Forecast	3)	Community	 
Responsibility	และ	4)	Excellent	Quality		ทั้งนี้	ในการดำาเนินงานของ 
สายเรือ	จะมีการกำาหนด	KPI	ที่ชัดเจนเพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน	ซึ่งจะช่วย
ให้บริษัทสามารถทราบจุดอ่อน	และจุดแข็งเพื่อนำาไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง		นอกจากนี้	พนักงานของบริษัทจะทำางานใน
ลักษณะที่เป็น	Cross	Functional	และมีช่องทางในการติดต่อให้บริการลูกค้าใน 
หลากหลายช่องทาง	และทำางานในลักษณะ	24	ชม.	7	วัน	ซึ่งหากลูกค้าประสบ
ปัญหาเร่งด่วน	สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้	โดยจะมีช่องทางที่ให้ลูกค้า
สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทั้งทางโทรศัพท์	และทาง	hotline	ของสายเรือ	

	 นอกจากประเด็นในด้านคุณภาพในการให้บริการแล้ว	ทางบริษัทยังได้ให้
ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ	และยกระดับคุณภาพของการบริการ	ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความ
สำาคัญในลำาดับต้นๆ	โดยเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่สายเรือ	OOCL	ใช้อยู่ในขณะนี้จะช่วย
ให้พนักงานทำางานได้รวดเร็วขึ้น	ซึ่งพนักงานจะสามารถ	monitor	ข้อมูลทุกอย่าง
จากระบบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์	และ	เมื่อลูกค้าต้องการติดต่อขออัตราค่าระวาง
ในเส้นทางต่างๆ	จะสามารถแจ้งราคา	เพื่อตอบกลับลูกค้าได้แบบ	Real	time	
รวมถึงการมี	Application	เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของตู้สินค้าได้	
และขณะนี้ทาง	OOCL	ได้พยายามชักจูงให้ลูกค้ามาใช้ระบบของ	OOCL	เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้สะดวก	รวดเร็วยิ่งขึ้น	โดยจะเป็นการเสนอ	Discount	
ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการจูงใจ	ซึ่งลูกค้าจะได้รับคุณภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น	
และราคาที่ถูกลง	

	 สำาหรับเส้นทางในการให้บริการนั้น	ทางสายเรือ	OOCL	มีเส้นทางให้บริการ
ที่เป็น	Direct	Service	ไปยัง	USA	ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้สายเรือ	OOCL	
ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องมาถึง	3	ปีซ้อน	และสำาหรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์
ของ	OOCL	ปัจจุบันมีปริมาณตู้ทั้งสิ้น	600,000	ตู้	และคาดว่าในปีนี้ปริมาณจะ
เพิ่มขึ้น	8%	อย่างไรก็ตาม	จากการที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากกว่านำาเข้า	ซึ่ง
ทำาให้ประเทศไทยเกิดปัญหาตู้ขาดแคลนในบางช่วง	แต่สำาหรับ	OOCL	แล้วนั้นจะ
มีการ	monitor	ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ของสายเรือเป็นประจำา	รวมถึงมีการนำา
เข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาให้พร้อม	เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	

สัมภาษณ์ผู้บริหารสายเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
Best Container Liner Award 2018

โดยจะเป็นการนำาเข้าตู้ส่วนเกินจากประเทศที่มีการส่งออกน้อยกว่านำาเข้า	เช่น	
ออสเตรเลีย	และ	สหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้ทาง	OOCL	ได้ใช้นโยบายที่จะผลักดันให้แต่ละประเทศอื่นๆ	นอก
ภูมิภาคโปรโมทสินค้าขาออกที่จะมายังประเทศไทย	เพื่อทำาให้เกิดการบาลานซ์ตู้
สินค้าระหว่างตู้สินค้าขาเข้า	และขาออก	โดยทำาให้สัดส่วนช่องว่างของปริมาณตู้ขาเข้า	 
และขาออกลดลง	และจากการที่	สายเรือ	OOCL	ได้รวมกลุ่มพันธมิตรในชื่อ	Ocean	
Alliance	กับสายเรือ	CMA-CGM,	Cosco	Group	และ	Evergreen	ซึ่งสายเรือ	
Cosco	ที่เน้นเส้นทางการขนส่งจากประเทศจีน	ดังนั้นจะมีตู้คอนเทนเนอร์เหลือ
จากการที่นำาเข้าสินค้าจากจีน	ดังนั้น	ในบางครั้ง	ที่	OOCL	ขาดแคลนตู้สินค้า	ก็
จะใช้วิธีการ	Exchange	Box	กับ	Cosco	เป็นต้น	นอกจากนี้สำาหรับในประเด็น
เรื่องคุณภาพของตู้สินค้านั้น	ทางสายเรือ	OOCL	ได้มีมาตรฐานของตู้สินค้าที่
สอดคล้องตามข้อกำาหนดของ	Seaworthiness	อยู่แล้ว	ดังนั้น	ตู้สินค้าที่ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า	หรือผู้ส่งออกทางสายเรือจะพิจารณาให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า
ที่จะส่งออก	โดยเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปจะพิจารณาจากการที่ตู้ไม่มีรอยเสี้ยน	 
ไม่มีคราบน้ำามัน	หรือรอยสนิม	หรือปราศจากกกลิ่นของสารเคมีต่างๆ	และ 
สภาพภายนอกก็พร้อมให้บริการ	เป็นต้น

	 ประเด็นด้านการควบรวมกิจการของ	สายเรือ	OOCL	นั้น	ปัจจุบันยังเป็น
ในรูปแบบของ	Dual	Brand	แต่อาจจะใช้ทีม	Operation	ร่วมกัน	แต่สำาหรับ	
Sales	Team	หรือ	Commercial	Team	ยังคงแยกกันโดยนโยบายในการด้าน
การตลาด	และเรื่องราคา	ยังคงเป็นของแต่ละสายเรือไม่มีการหารือร่วมกัน		แต่
อาจจะมีการไปใช้	Space	เรือของสายเรือใน	Ocean	Alliance	ร่วมกัน	เช่นกรณี
ที่สายเรืออื่นๆ	มีพื้นที่ระวางเหลือ	ก็อาจจะนำาตู้สินค้าขนส่งร่วมไปกับสายเรือนั้นๆ	
หากมีตารางการเดินเรือที่เหมาะสม	เป็นต้น

	 สำาหรับเรื่องมาตรการ	Low	Sulphur	ของ	IMO	นั้นก็เป็นหนึ่งใน	Core	Value	 
ที่สายเรือ	OOCL	ให้ความสำาคัญโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งในการดำาเนินงาน
ตามมาตรการของ	IMO	ดังกล่าวนั้น	สายเรือ	OOCL	ได้มีการศึกษาแนวทางใน
การดำาเนินการ	ซึ่งแนวทางในการใช้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณของซัลเฟอร์ต่ำา	ก็เป็น
แนวทางหนึ่งที่สายเรือ	OOCL	จะนำามาใช้	โดยพบว่า	ราคาเชื้อเพลิงที่เป็น	low	
Sulphur	จะมีราคาสูงขึ้นกว่า	50%	ดังนั้นทางสายเรือจะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า	 
Surcharge	Recovery	ซึ่งก็จะเป็นการเรียกเก็บสำาหรับชดเชยค่าน้ำามัน	Low	
Sulphur		โดยขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการพิจารณา	และคำานวณ	อัตราที่เรียกเก็บ
เพื่อให้เหมาะสม	แต่อย่างไรก็ตามสำาหรับ	แนวทางในการติดตั้ง	Scrubber	เข้ากับ
เรือนั้น	จะใช้งบประมาณในการลงทุน	ค่อนข้างสูงมาก	โดยเฉลี่ยประมาณ	7-10	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขึ้นกับขนาดของเรือ	ดังนั้นในขั้นแรกนี้	ทาง	OOCL	ยังอาจ
ไม่เลือกใช้วิธีนี้	แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคต	การติดตั้ง	Scrubber	อาจจะมี
ราคาต่ำาลง	ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นทางสายเรือ	OOCL	ก็จะพิจารณาอีกครั้ง	นอกจากนี้
ในอีกแนวทางหนึ่ง	ของการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงนั้นจะมี	KPI	กำาหนดระยะ
เวลาที่เรืออยู่ในท่าให้สั้นที่สุด		และระยะเวลาที่เรืออยู่ในทะเลให้ยาว	โดยอาจใช้ 
วิธีลดความเร็วในการดินเรือ	ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงลง	
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางนโยบายของการดำาเนินงานของสายเรือ	OOCL	 
สายเรือที่ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ	Best	Container	liner	Award	มาอย่างต่อเนื่อง

 สายเรือ	Hapag-Lloyd	ซึ่งเป็นสายเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเส้น
ทาง	Europe	ซึ่งถือเป็นปีแรกที่สายเรือ	Hapag-Lloyd	ได้รับรางวัลในปีนี้	 
ซึ่งคุณณกัญญากร	 ฉัตรเสน	 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย	 ของสายเรือ	 Hapag	
Lloyd	ได้ชี้แจงถึงนโยบายในการบริหารงาน	และแนวทางการดำาเนินงานของ 
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สายเรือ	Hapag-Lloyd	โดยมีนโยบายหลักในเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพ	และ 
ความน่าเชื่อถือ	โดยมีวิสัยทัศน์	คือการเป็นบริษัทที่มีคุณภาพในบริการ	และเป็น
มาตรฐานของการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีการนำา	KPI	มาใช้วัดเพื่อประเมินคุณภาพ	
และมาตรฐานในการให้บริการของพนักงาน		ยิ่งไปกว่านั้นทาง	Hapag-Lloyd	ยัง
ให้ความสำาคัญกับเรื่องพนักงานเป็นสำาคัญ	โดยถือว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่มีค่า
แก่องค์กร	ดังนั้นจึงได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร	มีการ
ส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการทำางานแต่ละ
ตำาแหน่ง	และนำากลับมาถ่ายทอดให้เกิด	Knowledge	Sharing	ภายในองค์กร	
หรือที่เรียกว่า	Training	for	Trainer		โดยผลดังกล่าวจะนำามาซึ่งคุณภาพในการ
ให้บริการที่ดีเลิศต่อไป	

	 นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลการภายในองค์กรแล้ว	ยังได้ให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาปรุงรูปแบบบริการ	โดยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	ได้มีการเพิ่ม
ขนาดระวางจาก	9000	TEU	เป็น	13000	TEU	มาเปิดให้บริการ	Direct	Services	
จากท่าเรือแหลมฉบังของไทย	ไปยังท่าเรือหลักในทวีปยุโรปตอนเหนือ	ซึ่งจะช่วย
ลด	Transit	time	ของการส่งออกสินค้าไปยังฝั่งยุโรปได้เกือบ	1	อาทิตย์	โดยพบ
ว่าได้รับ	Feedback	ที่ดีจากลูกค้าเนื่องจากสามารถส่งสินค้าไปยังปลายทางได้
รวดเร็วขึ้น	และยังช่วยสร้างความมั่นใจในการส่งออกให้กับลูกค้า	ซึ่งน่าจะเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ทำาให้สายเรือ	Hapag-Lloyd	ได้รับรางวัลชนะเลิศในเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าจากไทย	ไปยุโรป	นอกจากนี้	มิใช่เพียงแค่	Direct	Services	ไปยัง
ยุโรปเท่านั้น	ทาง	Hapag-Lloyd	ยังได้มี	Direct	Services	ไปยังเส้นทาง	USA	ทั้ง
ทางฝั่งตะวันออก	และฝั่งตะวันตกด้วยเช่นกัน	โดยอาจกล่าวได้ว่า	Hapag-Lloyd	
มีความโดดเด่นในการให้บริการในเส้นทางที่เป็น	long	haul	

	 และสำาหรับด้านความพร้อมในการให้บริการ	ทาง	Hapag-Lloyd	ยังมีบริการ
ให้ความช่วยเหลือในช่วงวันหยุด	หรือนอกเวลาทำางานโดยลูกค้าสามารถติดต่อ
ได้ตลอดเวลาที่	Hot	Line	089-811-8907	และยังได้เพิ่มบริการเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น	โดยให้ลูกค้าสามารถคืนตู้ที่มีสินค้าได้ที่ท่าเรือ 
สหไทย	โดยเวลา	Cut-off	จะมีความยืดหยุ่นกว่า	เพิ่มเติมจากจากการคืนตู้หนัก
ที่ลาดกระบัง	และสำาหรับเรื่องการนำาระบบดิจิตอล	และเทคโนโลยีเพื่อเข้ามา
ช่วยในการบริหารงาน	ทาง	Hapag-Lloyd	ก็ได้นำาเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการ
ทำางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	และสอดคล้องกับยุค	4.0	เช่น
กัน	โดยมีระบบการจองระวาง	online	,	การใช้		mobile	Application	สำาหรับ
การติดตามสถานะของตู้สินค้า	และสามารถเช็คตารางการเดินเรือได้	ซึ่งจะช่วย
สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน	หรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำาหรับ
ประเด็นเรื่องความพร้อมของตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้านั้น	สำาหรับเส้นทางที่
เป็น	long-Haul	ทางบริษัทพยายามจะจัดสรรตู้ให้เพียงพอต่อปริมาณการขนส่ง
ในเส้นทางนี้	ดังนั้นโอกาสที่จะพบว่ามีปัญหาตู้ขาดแคลนในเส้นทาง	long-Haul	
ของ	Hapag-Lloyd	จะพบน้อยมาก	หรือแทบจะไม่มี	แต่สำาหรับในเส้นทาง	
Far	East	Asia	อาจจะพบปัญหาการขาดแคลนตู้บ้างซึ่งก็เป็นไปตามกลไกของ	
Demand-Supply	ภายในตลาดอาเซียน		

	 สุดท้ายนี้	ทาง	สรท.	ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับมาตรการ	
Low	Sulphur	2020	ของ	IMO	ซึ่งทาง	Hapag-Lloyd	แจ้งว่าทางบริษัทก็
จะต้องดำาเนินแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว	โดยแนวทาง 
ดำาเนินการ	Implement	คือสายเรือจะยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่มีการ
เรียกเก็บที่เกี่ยวกับรายการอันเนื่องมาจาก	เชื้อเพลิง	อาทิ	ค่า	Bunker	Charge	
(BUC)	ค่า	Low	Sulphur	Charge	(LSF)	และจะมีการคำานวณอัตราเชื้อเพลิง
แบบใหม่	โดยใช้ชื่อว่า		“Marine	Fuel	Recovery	:	MFR”		ซึ่งในแต่ละเส้นทาง
จะมีค่า	MFR	ไม่เท่ากับสำาหรับแต่ละ	Route	เนื่องจากมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ที่แตกต่างกัน	และจะมีการทบทวนอัตราค่า	MFR	ทุกๆ	ไตรมาสเพื่อปรับอัตรา
ให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริง		โดยค่า	MFR	นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	
1	กุมภาพันธ์	2562	

 และสุดท้ายสายเรือ	Ocean	Network	Express	(ONE)	ซึ่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศในเส้นทาง	Middle	East	Asia	and	Indian	 
Subcontinent	โดยคุณสุรศักดิ์	เฑียรบุญเลิศรัตน์	ผู้บริหารของสายเรือ	
ONE		ได้กล่าวว่า	สายเรือ	ONE	เริ่มเปิดให้บริการในเดือนเมษายน	2561	ที่ผ่าน
มา	โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างสายเรือ	3	สายได้แก่	K	Line,	Mitsui	และ	NYK		
โดยจากการควบรวมธุรกิจดังกล่าว	ซึ่งสายเรือ	NYK	มีตู้สิค้าราวๆ	700,000	TUEs	
,	Mitsui	มีตู้ราวๆ	400,000	TEUs	และ	K-Line	มีตู้ประมาณ	300,000	TEUs	
ทำาให้สายเรือ	ONE	มีพื้นที่ระวางสินค้ารวมแล้วเกือบ	1.5	ล้าน	TEUs	ทั้งนี้ในช่วง

แรกของการดำาเนินงานของสายเรือ	ONE	ในเดือนเมษายน	ที่ผ่านมา	อาจจะมี
ปัญหาบ้าง	เนื่องมาจากเป็นช่วงที่พนักงานจะต้องปรับตัวในการทำาความเข้าใจกับ
ระบบคอมพิวเตอร์	เพราะที่ผ่านมาสายเรือทั้ง	3	สาย	อาจจะมีระบบ	Software	ที่
แตกต่างกัน	ดังนั้นเมื่อมาเป็น	Software	ของ	ONE	แล้วพนักงานจะต้องทำาความ
เข้าใจใหม่	ดังนั้น	ในช่วงแรกๆ	อาจทำาให้มีข้อผิดพลาดบ้าง	แต่ปัจจุบันปัญหา 
ดังกล่าวได้รับการแก้ไชให้ดีขึ้น	พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจระบบ	Software	ทำาให้
การทำางานต่างๆ	ราบรื่นขึ้น	นอกจากนี้	เนื่องจากสายเรือ	ONE	เป็นการควบรวม
กิจการของสายเรือ	3	สายที่มีวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน	และค่อนข้าง
แข็งแรง	ดังนั้นในการควบรวมกิจการช่วงแรก	พนักงานทุกคนจะต้องปรับตัวเพื่อ 
ให้สามารถเข้ากับองค์กรในรูปแบบใหม่	เพื่อให้สามารถทำางานร่วมกันได้	ซึ่ง 
สายเรือ	ONE	ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางาน	 
รวมทั้งได้มีการส่งพนักงานไปอบรมความรู้เพิ่มเติมทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้กับพนักงาน	

	 สำาหรับด้านความพร้อมในการให้บริการนั้น	สายเรือ	ONE	ได้รับมอบเรือ
สินค้าที่มีขนาดระวางบรรทุก	14,000	TEUs	จำานวน	3	ลำา	ซึ่งให้บริการยุโรป	
โดยเรือลำาใหม่มีการปรับขนาดห้องเครื่องยนต์เล็กลง	นอกจากนี้	เครื่องยนต์หลัก
ยังใช้ระบบเครื่องยนต์แบบ	dual-system	ซึ่งสามารถเลือกระดับพลังงานได้สอง
ระดับ	เพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการและใช้เชื้อเพลิงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 
และสอดคล้องกับมาตรการ	low	Sulphur	ของ	IMO	ซึ่งจะให้บริการขนส่ง
สินค้าเส้นทางตรงจากท่าเรือแหลมฉบังไปยุโรป	โดยมีรอบการวนเรือออกจาก
ท่าเรือแหลมฉบัง	ไปยังท่าเรือ	Cai	Mep	,	Singapore,	Colombo,	Rotterdam,	
Hamburg,	Antwerp,	Southampton,	Jeddah,	Colombo,	Singapore	และ
กลับมาเทียบท่าเรือแหลมฉบังอีกครั้ง	และในช่วงต้นปี	2562	สายเรือ	ONE	ก็จะ
มีเรือของพันธมิตรในกลุ่ม	The	Alliance	ขนาด	14,000	TEUs	เข้ามาเสริมทัพ	
ดังนั้น	สำาหรับเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังยุโรป	ทางสายเรือ	ONE	มีความพร้อม
ในการให้บริการอย่างเต็มที่		นอกจากนี้ในปี	2562	นี้	สายเรือ	ONE	จะมีการเพิ่ม
ขนาดเรือให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าไปยัง		USA	ดังนั้นในด้าน
ความพร้อมในการให้บริการสายเรือ	ONE	ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้าน	เรือ	ทั้ง
ด้านปริมาณตู้คอนเทนเนอร์	ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรองรับปริมาณการส่งออกที่จะ
เติบโตขึ้นได้อย่างเพียงพอ

	 ทั้งนี้ส่วนแบ่งตลาดของสายเรือ	ONE	นั้นน่าจะมีปริมาณตู้สินค้าประมาณ	
25-28%	โดยสายเรือ	ONE	จะเน้นเส้นทางในเอเชีย	คิดเป็นสัดส่วนประมาณ	
60%	เน้นเส้นทางญี่ปุ่น	อินเดีย	อินโดนีเซีย	และรวมถึงออสเตรเลีย	และส่วนที่
เหลืออีก	40%	เป็นของตลาดสหรัฐ	และอียู	ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสายเรือ	ONE	
ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์	เนื่องจากประเทศไทย	ได้ถูกคัด
เลือกให้เป็นหนึ่งใน	Center	Hub	ที่ใหญ่รองจากจีน	โดยจะเป็นศูนย์ซ่อมแซมตู้
คอนเทนเนอร์ที่ส่งเข้ามาซ่อมบำารุง	นอกเหนือจากในศูนย์ในประเทศจีน	ญี่ปุ่น	
สิงคโปร์	และอินเดีย	ซึ่งผลดังกล่าว	จึงทำาให้ประเทศไทยมีปริมาณตู้ที่เหลือจาก
การซ่อมในประเทศไทยในจำานวนที่เพียงพอที่จะให้บริการกับลูกค้าได้	ปัจจุบัน
สายเรือ	ONE	มีสต๊อกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทย

ไม่ต่ำากว่า	15,000	TEU	โดยเคยมีสถิติว่ามีตู้สูงสุดสูงถึง	22,000	TEU	ซึ่งมากเพียง
พอที่จะให้บริการ	แต่สำาหรับตู้	Reefer	อาจจะมีขาดบ้างในบางช่วง	แต่โดยทั่วๆ	
ไปแล้วถ้าหากมีติดขัดบ้างจะพยายามใม่ให้เกิน	1	สัปดาห์	

	 สำาหรับประเด็นเรื่อง	Low	Sulphur	ที่หลายๆ	หน่วยงานกำาลังจับตากันอยู่	
ณ	ขณะนี้นั้น	ทางสายเรือ	ONE	ก็ได้อยู่ระหว่างหารือว่าจะมีแนวทางการดำาเนิน
งานอย่างไร	แต่อย่างไรก็ตามสายเรืออาจจะมีการปรับค่า	Bunker	บางส่วน	กับผู้
ส่งออก	เพื่อเป็นการชดเชยค่าราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งหากผู้ส่งออกในประเทศ
ใดไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายในรายการนี้	ในช่วงต้นปีหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน	ยาวไป
จนถึงสงกรานต์	ซี่งเป็นช่วง	peak	ของการส่งออก	อาจทำาให้สายเรือแม่พิจารณา
ตัดพื้นที่ระวาง	และตัดปริมาณตู้สินค้า	เพื่อไปยังประเทศอื่นที่ยินยอมร่วมรับผิด
ชอบค่าใข้จ่ายในรายการ	Low	Sulphur		ดังนั้นหากเป็นเช่นนั้น	ก็จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในประเทศไทยได้

	 นอกจากนี้ในประเด็นสุดท้ายที่สายเรือ	ONE	อยากฝากถึงสมาชิกผู้ส่งออก
คือ	เรื่องการนำาระบบ	Electronics	เข้ามาใช้ในการดำาเนินงานร่วมกับสายเรือ	
เนื่องจากปัจจุบันสายเรือได้พัฒนาการดำาเนินงาน	โดยนำาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้า
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	และเป็นแนวโน้มในอนาคตที่สายเรือ 
แทบทุกสายจะต้องนำามาใช้เพื่อลดต้นทุน	และช่วยให้การดำาเนินงานมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น



10  ประชุมสามัญประจำาปี ครั้งที่ 24 

	 โดย	:	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแกรนด์ไฮแอท	เอราวัณ	

	 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
23  อบรม “ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน”  
 (Excellent Logistics Improvement by Lean)” 
	 โดย	:	อาจารย์ราชันทร์	ชัยวัฒนานนท์

	 								ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

	 ณ	โรงแรมเอทัส	ลุมพินี	ถ.	พระราม	4

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

24 Site Visit การบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วย LEAN / 5 ส. /  
 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

	 โดย	:	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ณ	บจก.ไฮเทค	แอพพาเรล	ประชาอุทิศ	

	 สมาชิก	1,500	 บุคคลทั่วไป	2,500

14 อบรม “ลดความเสี่ยงธุรกิจส่งออก-นำาเข้าด้วยการเลือกใช้เทอมการค้าสากล 
 (INCOTERMS 2010)” (*รวมหนังสือ 1 เล่ม) 
	 โดย	:	อาจารย์บุญเลิศ	สุภาผา

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	4,500	 บุคคลทั่วไป	5,500

22 Site Visit ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
 โดย	:	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ณ	ศูนย์กระจายสินค้า	วังน้อย		จ.พระนครศรีอยุธยา

	 สมาชิก	1,500	 บุคคลทั่วไป	2,500

29-30  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำานวณต้นทุนด้าน  โลจิสติกส์สำาหรับผู้ประกอบการ” 
	 โดย	:	อาจารย์ราชันทร์	ชัยวัฒนานนท์	

	 								ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

	 								และ	มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

5, 12, 19, 26 โครงการอบรมหลักสูตร “Smart & Easy Sea Transports for 
 International Trade” (อบรม 3 วัน / ศึกษาดูงาน 1 วัน)
	 -	Day	1:	Smart	Import-Export

	 -	Day	2:	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล

	 ระหว่างประเทศ	/	ไขข้อข้องใจกับประเด็นร้อนของการขนส่งสินค้าทางทะเล

	 ระหว่างประเทศ

	 -	Day	3:	การประกันภัยทางทะเลและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

	 -	Day	4:	ศึกษาดูงานท่าเทียบเรือ	D1	(แหลมฉบัง)

	 โดย	:	ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ

	 โดยความร่วมมือระหว่างสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	

	 และสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	10,900	 บุคคลทั่วไป	13,900

5 อบรม “เจาะลึกกฎว่าด้วยแหล่งกำาเนิดสินค้า การรับรองถิ่นกำาเนิดและ
 การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA” 

	 โดย	:	อาจารย์สมบูรณ์พงษ์	พุกกะเวส

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

19 Site Visit โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
	 โดย	:	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ณ	โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา

	 สมาชิก	1,500	 บุคคลทั่วไป	2,500

25 อบรม “การประกันภัยการขนส่งสินค้าครบวงจรสำาหรับผู้ประกอบการ”
	 โดย	:	ศาสตราจารย์พิเศษประมวล	จันทร์ชีวะ

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

“EXPORT	YOUR	VALUE”					THAI NATIONAL SHIPPERS’ COUNCIL

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละกิจกรรม	และค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมได้ที่	ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	(สภาผู้ส่งออก)	 
โทรศัพท์ 02-6797555 ต่อ 503 (ติดต่อ คุณภคพล) 
หรือที่	E-mail: pakapol@tnsc.com

ปฏิทินกิจกรรมและการศึกษาดูงาน ประจำาปี 2562
(กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%)

หมายเหตุ	:	รายละเอียดต่างๆ	อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองค์กร (In-House Training)
หัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทสมาชิกผู้ขอรับบริการ 

3 อบรม “Procurement and Purchasing Management”
	 โดย	:	อาจารย์เชี่ยวชาญ	รัตนามหัทธนะ

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

11 อบรม “Advance Import - Export & Customs Case Study”
	 โดย	:	ดร.ศรีสลา	ภวมัยกุล

	 โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

23 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
 ด้วยรถบรรทุก” (ครั้งที่ 1)
 โดย	:	กรมการขนส่งทางบก

	 								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	และมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย

	 ณ	หอ้งประชมุ	1	สภาผ ูส้ง่ออก	อาคารลมุพ นิ ทีาวเวอร ์	ช ัน้	32	ถ.พระราม	4

	 สมาชิก	1,500	 บุคคลทั่วไป	2,500

24 Site Visit คลังสินค้า Kerry Logistics Center  
 และท่าเรือ Kerry Siam Seaport
	 โดย	:	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ณ	คลังสินค้า	Kerry	Logistics	Center	และ

	 ท่าเรือ	Kerry	Siam	Seaport	แหลมฉบัง	จ.ชลบุรี	

	 สมาชิก	1,500	 บุคคลทั่วไป	2,500

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
 ด้วยรถบรรทุก” (ครั้งที่ 2)
 โดย	:	กรมการขนส่งทางบก

	 								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	และมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย

	 ณ	หอ้งประชมุ	1	สภาผ ูส้ง่ออก	อาคารลมุพ นิ ทีาวเวอร ์	ช ัน้	32	ถ.พระราม	4

	 สมาชิก	1,500	 บุคคลทั่วไป	2,500	

14 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพฯ
	 โดย	:	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ณ	ท่าเรือกรุงเทพ	(คลองเตย)

	 ไม่มีค่าใช้จ่าย

21 อบรม “Cost Management in Operation”
	 โดย	:	คุณศิฏฐพร	คงศรี	

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

22 Site Visit ท่าเรือแม่น้ำาและคลังสินค้า บจก.ธนสรรไรซ์ 
	 โดย	:	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

	 ณ	บจก.ธนสรรไรซ์	อ.สามโคก	จ.ปทุมธานี

	 สมาชิก	1,500	 บุคคลทั่วไป	2,500

5 อบรม “รู้ทันกลโกง จัดการความเสี่ยงจาก L/C ภายใต้ UCP 600”
	 โดย	:	อาจารย์บุญเลิศ	สุภาผา

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

14 อบรม “Logistics System Design & Customization”
	 โดย	:	คุณเอกชัย	ภูษณะพงษ์	บมจ.เทสโก้โลตัส

	 ณ	โรงแรมในกรุงเทพฯ

	 สมาชิก	3,500	 บุคคลทั่วไป	4,500

การอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร โลจิสติกส์ (LQSP Plus) 
หลักสูตร	3	เดือน	:	อบรมทุกวันศุกร์-เสาร์	เต็มวัน	ตลอดเดือนกันยายน-พฤศจิกายน

11	Units	/	18	Days

	 โดย	:	ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

	 								จากภาครัฐและเอกชน	

	 ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	ถ.สุขุมวิท

	 สมาชิก	42,900					บุคคลทั่วไป	49,900
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