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UPCOMING CHANGES FOR LOGISTICS POLICIES IN THAILAND
In this time of economic turmoil, the improvement of trade logistics is crucial in increasing the efficiency of systems of distribution, warehousing,
maintenance, freight forwarding, etc. Nations are faced with the need to accelerate development of local logistics infrastructure in order
to compete globally and respond to market demand, and this need can be particularly acute in the pharmaceutical industry for active
pharmaceutical ingredients in bulk or finalized products.
The Thai government is well aware of the changing needs in global trade and is pursuing a national policy to cope with increasing demands in
transportation efficiency by promoting logistics business, investing in trade facilities, advancing human resources, and developing information
networks. More notable projects in Thailand include the dual-track rail network from Chachoengsao to Laem Chabang, and the construction
of a second port in Chiang Saen, Chiang Rai.
Although the Thai government is actively promoting logistics business, Thailand has no industry-specific law. A working committee, comprised
of representatives from both the private and public sectors, has been set up to gather ideas and help draft new legislation to support the
logistics industry. Of particular importance, the draft legislation provides an express definition of a Thai logistics service provider, and establishes
shareholding requirements whereby not less than 50 percent of shares must be held by Thai nationals. In addition, the committee has been
assigned certain responsibilities which include promoting logistics business by taking into consideration natural preservation, national security,
energy, and the environment.
Certain privileges are also afforded under this draft legislation, which include providing exemption/reduction of corporate income tax and Value
Added Tax, allowing utilization of assets used in business operations as collateral to secure loans, and granting shippers the right to deduct
50 percent of logistics fees from net profit as a tax incentive. Even though the legislation has not yet been finalized (as the drafting process is
linked to other existing laws such as the Revenue Code and requires further scrutiny by officials), the attempt is seen as a major step forward in
the protection and promotion of Thai logistics businesses.
Entrepreneurs in a wide range of industries, including pharmaceutical producers and distributors, should keep up to date with the latest
advances in logistics services as well as developments in laws and regulations in Thailand so they can remain competitive in the current global
market. Manufacturers wishing to succeed in business must utilize these advances in logistics to best serve their customers and maintain
market share. Entities in the private sector can also do their part by conveying industry needs to the government so that appropriate policies
are implemented.

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ การปรับปรุงโลจิสติกส์เพื่อการพาณิชย์ (trade logistics) มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดจำาหน่าย จัดเก็บ
และบำารุงรักษาสินค้า รวมทัง้ การขนส่งระหว่างประเทศ ฯลฯ หลายประเทศจำาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งในท้องถิน่ อย่างเร่งด่วนเพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของตนในตลาดโลกและเพือ่ ตอบสนองความต้องการในตลาด ซึง่ การปรับปรุงโครงสร้างเหล่านีม้ คี วามสำาคัญต่ออุตสาหกรรมยาเป็นอย่างยิง่ ทัง้
สำาหรับตัวยาทีย่ งั ไม่บรรจุและผลิตภัณฑ์ยาสำาเร็จรูป
รัฐบาลไทยตระหนักดีถงึ เหตุปจั จัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในตลาดการค้าโลก และกำาลังดำาเนินนโยบายระดับชาติเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในการพัฒนา
ระบบขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การลงทุนด้านสิง่ อำานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ประเทศไทยมีโครงการทีส่ ำาคัญจำานวนมากอันรวมถึงเครือข่ายการขนส่งระบบรถไฟรางคูฉ่ ะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือแห่งทีส่ องในอำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
แม้รฐั บาลไทยจะส่งเสริมธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง แต่ประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ได้มกี ารจัดตัง้ คณะ
ทำางานซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนขึน้ เพือ่ ทำาหน้าทีร่ วบรวมความเห็นและร่างกฎหมายฉบับใหม่อนั มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทางด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำาหนดนิยามของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมทัง้ กำาหนดหลักเกณฑ์การถือหุน้ ในบริษทั
เหล่านี้ โดยกำาหนดให้ตอ้ งมีบคุ คลสัญชาติไทยถือหุน้ ไม่ตาำ่ กว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คณะทำางานยังได้รบั มอบหมายภาระหน้าทีบ่ างประการ อันรวมถึงการส่งเสริม
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยคำานึงถึงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริมความมัน่ คงแห่งชาติ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม
ร่างกฎหมายดังกล่าวยังกำาหนดสิทธิประโยชน์บางประการ อาทิ การยกเว้น/ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม การอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ท่ีใช้ในการ
ดำาเนินธุรกิจเป็นหลักทรัพย์คาำ้ ประกันการกูย้ มื และการให้สทิ ธิผสู้ ง่ สินค้าหักค่าธรรมเนียมการขนส่งร้อยละ 50 จากกำาไรสุทธิเพือ่ เป็นมาตรการจูงใจทางภาษี แม้วา่
กฎหมายดังกล่าวจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (เนือ่ งจากกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเชือ่ มโยงกับกฎหมายอืน่ ๆ อาทิ ประมวลรัษฎากร จึงต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ) แต่ความพยายามในการร่างกฎหมายนีถ้ อื เป็นก้าวสำาคัญในการคุม้ ครองและส่งเสริมธุรกิจด้าน
โลจิสติกส์ในประเทศไทย
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงผูผ้ ลิตและจำาหน่ายยา ควรติดตามพัฒนาการใหม่ๆ ของบริการด้านโลจิสติกส์ รวมทัง้ ความก้าวหน้าของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศไทยอยูเ่ สมอ เพือ่ รักษาศักยภาพการแข่งขันของตนในตลาดโลก ผูผ้ ลิตทีต่ อ้ งการประสบความสำาเร็จทางธุรกิจต้องรูจ้ กั ใช้ความก้าวหน้า
ทางด้านโลจิสติกส์ ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาส่วนแบ่งตลาดของตน นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนยังอาจมีสว่ นร่วมโดยการแจ้ง
ให้รฐั บาลทราบถึงความต้องการในอุตสาหกรรมเพือ่ ทีร่ ฐั บาลจะได้ดาำ เนินนโยบายทีเ่ หมาะสมต่อไป

