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UPCOMING CHANGES FOR LOGISTICS POLICIES IN THAILAND

by Chinachart Vatanasuchart from Tilleke & Gibbins International Ltd.

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. 

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นน้ี การปรับปรุงโลจิสติกส์เพ่ือการพาณิชย์ (trade logistics) มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดจำาหน่าย จัดเก็บ 
และบำารุงรักษาสินค้า รวมท้ังการขนส่งระหว่างประเทศ ฯลฯ หลายประเทศจำาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งในท้องถ่ินอย่างเร่งด่วนเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของตนในตลาดโลกและเพ่ือตอบสนองความต้องการในตลาด ซ่ึงการปรับปรุงโครงสร้างเหล่าน้ีมีความสำาคัญต่ออุตสาหกรรมยาเป็นอย่างย่ิงท้ัง
สำาหรับตัวยาท่ียังไม่บรรจุและผลิตภัณฑ์ยาสำาเร็จรูป

รัฐบาลไทยตระหนักดีถึงเหตุปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลงไปในตลาดการค้าโลก และกำาลังดำาเนินนโยบายระดับชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการพัฒนา
ระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การลงทุนด้านส่ิงอำานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ประเทศไทยมีโครงการท่ีสำาคัญจำานวนมากอันรวมถึงเครือข่ายการขนส่งระบบรถไฟรางคู่ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือแห่งท่ีสองในอำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แม้รัฐบาลไทยจะส่งเสริมธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง แต่ประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ได้มีการจัดต้ังคณะ
ทำางานซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนข้ึน เพ่ือทำาหน้าท่ีรวบรวมความเห็นและร่างกฎหมายฉบับใหม่อันมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทางด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำาหนดนิยามของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมท้ังกำาหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นในบริษัท
เหล่าน้ี โดยกำาหนดให้ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 นอกจากน้ี คณะทำางานยังได้รับมอบหมายภาระหน้าท่ีบางประการ อันรวมถึงการส่งเสริม
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยคำานึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริมความม่ันคงแห่งชาติ พลังงาน และส่ิงแวดล้อม

ร่างกฎหมายดังกล่าวยังกำาหนดสิทธิประโยชน์บางประการ  อาทิ การยกเว้น/ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิม การอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ท่ีใช้ในการ
ดำาเนินธุรกิจเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันการกู้ยืม และการให้สิทธิผู้ส่งสินค้าหักค่าธรรมเนียมการขนส่งร้อยละ 50 จากกำาไรสุทธิเพ่ือเป็นมาตรการจูงใจทางภาษี แม้ว่า
กฎหมายดังกล่าวจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (เน่ืองจากกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเช่ือมโยงกับกฎหมายอ่ืนๆ อาทิ ประมวลรัษฎากร จึงต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ) แต่ความพยายามในการร่างกฎหมายน้ีถือเป็นก้าวสำาคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมธุรกิจด้าน
โลจิสติกส์ในประเทศไทย

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงผู้ผลิตและจำาหน่ายยา ควรติดตามพัฒนาการใหม่ๆ ของบริการด้านโลจิสติกส์ รวมท้ังความก้าวหน้าของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศไทยอยู่เสมอ เพ่ือรักษาศักยภาพการแข่งขันของตนในตลาดโลก ผู้ผลิตท่ีต้องการประสบความสำาเร็จทางธุรกิจต้องรู้จักใช้ความก้าวหน้า
ทางด้านโลจิสติกส์ ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาส่วนแบ่งตลาดของตน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการภาคเอกชนยังอาจมีส่วนร่วมโดยการแจ้ง
ให้รัฐบาลทราบถึงความต้องการในอุตสาหกรรมเพ่ือท่ีรัฐบาลจะได้ดำาเนินนโยบายท่ีเหมาะสมต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายโลจิสติกส์ในประเทศไทย


