บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2. การประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) (“NCL”) ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรระบบโลจิสติก
(Logistic Provider) ซึง่ ได้ แก่ กำรวำงแผน, กำรจัดกำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ ไขปั ญหำให้ แก่ลกู ค้ ำ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ วำ่ กระบวนกำรเคลือ่ นย้ ำยสินค้ ำของลูกค้ ำจำกต้ นทำงจะไปสูจ่ ดุ หมำยปลำยทำงด้ วยระยะเวลำที่สนที
ั ้ ่สดุ และด้ วย
ต้ นทุนที่ต่ำที่สดุ โดยโครงสร้ ำงรำยได้ ของบริ ษัทแบ่งตำมลักษณะกำรให้ บริ กำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้

รายได้
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%

ล้ ำนบำท

%

ล้ ำนบำท

%

ล้ ำนบำท

%

1.1. ทำงเรือ

441.51

86.33

620.16

85.20

797.94

85.26

211.93

83.57

1.2. ทำงอำกำศ

49.35

9.65

44.84

6.16

12.20

1.30

3.31

1.31

1.3. บริกำรอื่น ๆ
รวมรายได้ จากบริการจัดการขนส่ ง
ระหว่ างประเทศ

8.24

1.61

0.09

0.01

1.29

0.14

0.16

0.06

499.10

97.59

665.09

91.38

811.43

86.70

215.40

84.94

2. การขนส่ งในประเทศด้ วยรถหัวลาก

8.23

1.61

61.18

8.40

117.82

12.59

37.81

14.91

507.33

99.20

726.26

99.78

929.25

99.29

253.21

99.85

4.07

0.80

1.59

0.22

6.66

0.71

0.39

0.15

253.60

100.00

รายได้ จากการให้ บริการ
1. การจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ

รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อ่ นื 1)

รายได้ รวม
511.40 100.00 727.86 100.00 935.91 100.00
หมำยเหตุ 1) รำยได้ อื่นได้ แก่ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน, ดอกเบี ้ยรับ และรำยได้ คำ่ เช่ำ เป็ นต้ น

ลักษณะกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ กำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและ
กำรให้ บริ กำรขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุม่ กำรให้ บริ กำรมีรำยละเอียด ดังนี ้
1) การให้ บริ การจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ ได้ แก่ กำรเป็ นผู้บริ หำรจัดกำรให้ เกิดกำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำ
จำกจุดขนถ่ำยสินค้ ำเพื่อส่งออกจำกประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180
ประเทศทั่วโลก และกำรเป็ นผู้บริ หำรจัด กำรกำรเคลื่อ นย้ ำยสินค้ ำจำกประเทศต่ำ ง ๆ มำสู่จุดขนถ่ ำ ย
สินค้ ำเข้ ำประเทศ โดยบริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งทังทำงทะเลและทำงอำกำศ
้
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง
ได้ มีกำรประสำนงำนกับพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ เพื่อให้ สำมำรถให้ บริ กำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำจำกท่ำเรื อ
หรื อสนำมบินในต่ำงประเทศไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ นันได้
้ อีกด้ วย ทังนี
้ ้ รำยได้
จำกกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวนับเป็ นรำยได้ หลักของบริ ษัท โดยปี 2556 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมี
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศเท่ำกับ 811.43 ล้ ำนบำท และ 215.40 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 86.70 ร้ อยละ และร้ อยละ 84.94 ของรำยได้ รวมในแต่ละปี ตำมลำดับ

ส่วนที่ 2.2-2 หน้ ำที่ 1
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ทังนี
้ ้ กำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของบริ ษัทสำมำรถแบ่งตำมวิธีกำรขนส่งได้ ดงั นี ้
1.1) กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเล : เป็ นกำรขนส่งที่เหมำะสำหรับลูกค้ ำที่ต้องกำรขนส่งสินค้ ำ
ที่มีปริ มำณมำก และไม่ต้องกำรระยะเวลำขนส่งที่รวดเร็ วมำกนัก เนื่องจำกกำรขนส่งทำงทะเลจะใช้
ระยะเวลำเดิ นทำงนำนกว่ำ กำรขนส่งทำงอำกำศ แต่สำมำรถขนสินค้ ำ ได้ ครั ง้ ละปริ ม ำณมำกจึ ง
สำมำรถช่วยลดต้ นทุนกำรขนส่งได้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งทำงทะเลครอบคลุมทัง้
5 ทวีป ได้ แก่ ยุโรป, อเมริ กำ, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริ กำ ซึ่งครอบคลุมท่ำเรื อหลักของเขต
กำรค้ ำสำคัญในกลุม่ ประเทศต่ำง ๆ ได้ อย่ำงครบถ้ วนรวมกว่ำ 180 แห่ง สำหรับกำรขนส่งสินค้ ำทำง
ทะเลสำมำรถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
 กำรขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมำะสำหรับลูกค้ ำที่มี
ปริ มำณสินค้ ำที่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
ั ้ ้ เพื่อบรรจุสนิ ค้ ำของลูกค้ ำนัน้ ๆ เพียงรำย
เดียวโดยไม่จำเป็ นต้ องไปร่วมแบ่งใช้ ต้ คู อนเทนเนอร์ กบั ลูกค้ ำรำยอื่น ๆ เช่น ผู้ผลิตสินค้ ำเพื่อ
กำรส่งออก หรื อผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำนำเข้ ำ -ส่งออกต่ำงๆ โดยบริ ษัทจะให้ บริ กำรจัดหำตู้คอน
เทนเนอร์ ขนำดต่ำง ๆ ที่เหมำะสม, จัดหำสำยเรื อตำมตำรำงเวลำและข้ อกำหนดที่ลกู ค้ ำ
ต้ องกำร, จัดกำรด้ ำนเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร รวมถึงเป็ นตัวแทนในกำรออกสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำ
 กำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะสำหรับ
กลุ่มลูกค้ ำที่มีสินค้ ำไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อบรรจุสินค้ ำของตนเองเพียงรำย
เดียวได้ ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรในธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งเช่นเดียวกันกับบริ ษัท
ที่ไม่มีปริ มำณสินค้ ำที่มำกพอจะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ เองทังตู
้ ้ ได้ ในช่วงเวลำนั น้ ๆ และรวมถึง
กลุ่ม ผู้ผลิตและส่งออกสินค้ ำซึ่งปกติใ ช้ บริ กำรเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ แบบเต็ มตู้ แต่มีสินค้ ำ
บำงส่วนที่ไม่มำกพอจะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ เต็มตู้ได้ โดยบริ ษัทจะให้ บริ กำรรั บสินค้ ำจำก
ลูกค้ ำแต่ละรำยมำรวมกันและจัดสรรพื ้นที่ในกำรบรรจุเข้ ำตู้คอนเทนเนอร์ ที่จองไว้ ซึ่งบริ ษัท
จะคำนวณพื ้นที่และจัดวำงสินค้ ำให้ เหมำะสมกับลักษณะของสินค้ ำและข้ อกำหนดของลูกค้ ำ
แต่ละรำย เพื่อให้ สนิ ค้ ำของลูกค้ ำแต่ละรำยที่มีควำมแตกต่ำงกันสำมำรถบรรจุลงตู้คอนเทน
เนอร์ เดียวกันได้ อย่ำงปลอดภัย, ส่งได้ ตำมกำหนด และอยูภ่ ำยใต้ ต้นทุนที่ดีที่สดุ สำหรับลูกค้ ำ
แต่ละรำย ทังนี
้ ้ เนื่องจำกลูกค้ ำส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผู้ประกอบกำรที่อยู่ในธุรกิจให้ บริ กำร
จัดกำรขนส่งสินค้ ำเช่นเดียวกับบริ ษัท จึงสำมำรถดำเนินกำรเรื่ องเอกสำรพิธีกำรศุลกำกรได้
เอง
1.2) กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ : เป็ นวิธีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่รวดเร็ ว ใช้ ระยะเวลำ
ในกำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำไปสูจ่ ุดหมำยปลำยทำงที่สนกว่
ั ้ ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีต้นทุนที่สงู กว่ำ จึง
เหมำะสำหรับกำรขนส่งสินค้ ำที่มีอำยุในกำรเก็บรักษำสันหรื
้ อต้ องกำรรักษำอุณหภูมิ เช่น ผักสดและ
ผลไม้ , สินค้ ำที่ มูลค่ำสูง หรื อต้ อ งกำรกำรดูแ ลเป็ นพิ เศษ เช่น อัญ มณี และทองค ำ รวมทัง้ สินค้ ำ ที่
ต้ องกำรควำมรวดเร็ วในกำรจัดส่งซึง่ มีน ้ำหนักและปริ มำณไม่มำกนัก เช่น เอกสำรและสิ่งตีพิมพ์ต่ำง ๆ
สำหรับกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำที่ต้องกำรบริ กำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศนี ้ บริ ษัทจะให้ บริ กำร
จัดหำสำยกำรบินตำมตำรำงเวลำและข้ อกำหนดที่ลกู ค้ ำต้ องกำร, จัดกำรด้ ำนเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร
รวมถึงเป็ นตัวแทนในกำรออกสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำ ทังนี
้ ้ ในปี 2556 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมี

ส่วนที่ 2.2-2 หน้ ำที่ 2
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รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศเท่ำกับ 12.20 ล้ ำนบำท และ 3.31 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 1.30 และร้ อยละ 1.31 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมในแต่ละปี
ตำมลำดับ ปั จจุบันบริ ษัท สำมำรถให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งทำงอำกำศรวมแล้ วกว่ำ 180 ประเทศ
เช่นเดียวกัน
1.3) บริ กำรอื่น ๆ : บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรด้ ำนพิธีกำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกำร
เป็ นตัวแทนในกำรออกสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวต้ องอำศัยผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ ำนพิธีกำรศุลกำกรและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรนำเข้ ำ -ส่งออก เพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อ
กฎหมำยที่เกี่ ยวข้ องในแต่ละประเทศได้ อย่ำงถูกต้ องและสำมำรถรั บหรื อส่งสินค้ ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงได้ ตรงตำมกำหนดเวลำ นอกจำกนี ้ เพื่อเป็ นกำรขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำให้ ครบ
วงจร ในปี 2557 บริ ษัทจึงเริ่ มให้ บริ กำรด้ ำนคลังสินค้ ำ โดยจัดหำคลังสินค้ ำที่เหมำะสมกับสิ นค้ ำและ
ข้ อกำหนดของลูกค้ ำ รวมถึงให้ บริ กำรในกำรจัดกำรระบบบริ หำรสินค้ ำที่อยู่ในคลังแก่ลกู ค้ ำอีกด้ วย
โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีคลังสินค้ ำเพื่อให้ บริ กำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-ตรำด ก.ม.
52 ตำบลท่ำข้ ำม อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ทังนี
้ ้ ในปี 2556 และไตรมำสที่ 1 ปี บริ ษัทมี
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรอื่น ๆ ดังกล่ำวรวมเท่ำกับ 1.29 ล้ ำนบำท และ 0.16 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนประมำณร้ อยละ 0.14 และร้ อยละ 0.06 ของรำยได้ รวมในแต่ละปี ตำมลำดับ

ตัวอย่ำงภำพกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรรจัดตู้คอนเทนเนอร์

ตัวอย่ำงหน้ ำจอระบบ Log Freight

2) การให้ บริการขนส่ งสินค้ าในประเทศ บริ ษัทเริ่ มให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำในประเทศด้ วยรถหัวลำกและหำง
ลำกในปี 2554 เพื่อเป็ นกำรขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำที่ใช้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกับ
บริ ษัทอยูแ่ ล้ ว และยังเป็ นกำรขยำยกำรทำธุรกิจโดยอำศัยควำมชำนำญในด้ ำนกำรบริ กำรจัดกำรระบบขนส่ง
ของบริ ษัท เพื่อให้ บริ กำรแก่กลุ่มลูกค้ ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำในประเทศทำงถนนด้ วยรถหัวลำกและ
หำงลำกอีกด้ วย ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถหัวลำกจำนวน 50 คัน และมีหำงรถสำหรับต่อกับรถหัวลำกเพื่อขนสินค้ ำ
จำนวน 98 หำง โดยหำงลำกของบริ ษัทมีทงแบบก้
ั้
ำงปลำซึ่ง ออกแบบมำสำหรับใช้ วำงตู้คอนเทนเนอร์ และ
แบบพื ้นเรี ยบที่สำมำรถใช้ วำงตู้คอนเทนเนอร์ หรื อวำงสินค้ ำโดยตรงบนหำงลำก กำรให้ บริ กำรเคลื่อนย้ ำย
สินค้ ำในประเทศของบริ ษัทนี ้มีเส้ นทำงให้ บริ กำรจำกโรงงำนผู้ผลิตสินค้ ำไปยังจุดขนถ่ำยสินค้ ำเพื่ อเตรี ยม
ส่งออกจำกประเทศ และจำกจุดขนถ่ำยสินค้ ำในกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศมำสู่โรงงำนหรื อจุดหมำย
ปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำจำกต้ นทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ใน
ประเทศตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร โดยบริ ษัทมีจดุ ให้ บริ กำรรับขนส่งสินค้ ำในประเทศ ดังนี ้
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 จุดบริการสุราษฎร์ ธานี : ตังอยู
้ ท่ ี่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี มีกำรให้ บริ กำรกำรขนส่งทัง้
ระยะทำงใกล้ และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกล้ จะใช้ เวลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วัน
ได้ แก่ กำรรับสินค้ ำจำกโรงงำนในจ.สุรำษฎร์ ธำนีเพื่อนำไปส่งยังท่ำเทียบเรื อหรื อสถำนีรถไฟในเขต
จังหวัดเดี ยวกัน หรื อน ำไปส่งที่ท่ำเรื อในเขตภำคใต้ เช่น ท่ำเรื อภูเก็ ต สำหรั บกำรขนส่ง ระยะ
ทำงไกลจะใช้ เวลำในกำรขนส่งเกินกว่ำ 1 วัน ได้ แก่ กำรขนส่งสินค้ ำจำกโรงงำนในจ.สุรำษฎร์ ธำนี
ไปยังกรุงเทพฯ หรื อจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้ ำจำกจังหวัดปลำยทำงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกลับมำ
ส่งยังจังหวัดในเขตภำคใต้
 จุดบริ การแหลมฉบัง : ตังอยู
้ ่ที่อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี ปั จจุบนั มีกำรให้ บริ กำรขนส่งแบบ
ระยะทำงใกล้ ได้ แก่ กำรนำตู้คอนเทนเนอร์ เปล่ำ ไปรับสินค้ ำที่โรงงำนในเขตแหลมฉบัง และนำ
สินค้ ำจำกโรงงำนมำส่งที่ทำ่ เรื อแหลมฉบัง
 จุดบริการอื่นๆ : นอกจำกจุดให้ บริ กำรทัง้ 2 แห่งดังกล่ำวนี ้แล้ ว ภำยในปี 2558 บริ ษัทยังมีแผน
ที่จะเปิ ดจุดให้ บริ กำรรับส่งสินค้ ำอีก 2 แห่ง ได้ แก่ จุดให้ บริ กำรที่จงั หวัดสงขลำ เพื่อให้ บริ กำรรับส่ง
สินค้ ำในเส้ นทำงระหว่ำงท่ำเรื อแหลมฉบัง และท่ำเรื อสงขลำหรื อท่ำเรื อปี นัง และจุดให้ บริ กำรที่
จังหวัดอุดรธำนี เพื่อให้ บริ กำรรับส่งสินค้ ำในเส้ นทำงระหว่ำงท่ำเรื อแหลมฉบังและจังหวัดอุดรธำนี
สำหรับกลุม่ ลูกค้ ำที่ใช้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำในประเทศของบริ ษัทนี ้ มีทงกลุ
ั ้ ่มผู้ผลิตสินค้ ำใน
ภำคเกษตรกรรม เช่น ยำงพำรำและข้ ำว และกลุม่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยสินค้ ำกลุม่ อื่น ๆ เช่น เบียร์ , ยำง
รถยนต์ , อุปกรณ์ ก่อสร้ ำง เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ในปี 2556 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำร
ให้ บริ กำรขนส่งในประเทศ เท่ำกับ 117.82 ล้ ำนบำท และ 37.81 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อย
ละ 12.59 และร้ อยละ 14.91 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมในแต่ละปี ตำมลำดับ

ตัวอย่ำงภำพรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก
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2.2 การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
 กำรมีบคุ ลำกรที่มคี วำมรู้ควำมชำนำญ และมุง่ มัน่ ในกำรให้ บริ กำร
กำรให้ บริ กำรด้ ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนันต้
้ องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกฎระเบียบต่ำง
ๆ ที่บังคับใช้ ในกำรส่งออกหรื อนำเข้ ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ เพรำะแต่ละประเทศอำจมี
ข้ อบังคับที่แตกต่ำงกัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั เตรี ยมบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมรู้ ควำมชำนำญในธุรกิจ
จัดกำรขนส่ง ระหว่ำ งประเทศไว้ คอยให้ บริ ก ำรแก่ลูกค้ ำโดยมีพ นักงำนที่ได้ รั บใบอนุญำตเพื่อเ ป็ น
ผู้ชำนำญกำรศุลกำกรประจำบริ ษัทถึง 2 คนคอยให้ คำแนะนำแก่พนักงำนในส่วนงำนต่ำง ๆ เพื่อจะได้
นำไปปฏิบตั ิได้ อย่ำงถูกต้ องตำมระเบียบและกฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ลกู ค้ ำของบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่ำ จะสำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ อย่ำงถูกต้ องและ
สำมำรถรับหรื อส่งสินค้ ำได้ ตำมกำหนดเวลำ รวมทังลดปั
้
ญหำควำมผิดพลำดอันที่จะก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยในภำยหลัง
นอกจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ ำนกฎระเบียบและกฎหมำยดังกล่ำวแล้ ว พนักงำนของบริ ษัทยัง
เป็ นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งมีอำยุกำรทำงำนเฉลี่ยใน
บริ ษัทไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี จึงสำมำรถให้ คำแนะนำที่มำจำกประสบกำรณ์กำรทำงำนจริ งได้ เช่น กำรแนะนำ
ช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรื อที่มีปริ มำณกำรส่งออกน้ อย หรื อกำรจัดเรี ยงสินค้ ำจำกลูกค้ ำหลำย ๆ รำย
ให้ อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ เดียวกันอย่ำงเหมำะสมโดยใช้ พื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งจะเป็ นกำรช่วย
ลดต้ นทุนกำรขนส่งให้ แก่ลกู ค้ ำได้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ นอกจำกกำรส่งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้ ควำมชำนำญในหน้ ำที่ที่รับผิดชอบแล้ ว
บริ ษัทยังมุง่ เน้ นกำรปลูกฝั งค่ำนิยมในกำรทำงำนให้ แก่พนักงำนว่ำ จะต้ องมีควำมมุ่งมั่ นและจริ งใจต่อ
กำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ ซึ่งบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ แนวทำงกำรทำงำนดังกล่ำวนับเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้
บริ ษัทสำมำรถให้ บริ กำรแก่ ลกู ค้ ำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดีแก่ลกู ค้ ำ
ของบริ ษัทเสมอมำ
 กำรพัฒนำคุณภำพในกำรให้ บริกำร
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนโลจิ สติกเป็ นอย่ำงดี เนื่องจำกต้ นทุน
ด้ ำนโลจิสติกนันนั
้ บเป็ นต้ นทุนที่สำคัญอย่ำงหนึ่งของลูกค้ ำ บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำขันตอนกำร
้
ให้ บริ กำรให้ มีประสิทธิ ภำพสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิ จบริ กำรจัดกำรขนส่ งระหว่ำง
ประเทศ บริ ษัทได้ พฒ
ั นำระบบ Log Freight ซึ่งเป็ นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้ อมูล
ลูกค้ ำเพื่อจัดกำรเอกสำรต่ำงๆ ที่ต้องใช้ ในกำรดำเนินกำรนำเข้ ำ-ส่งออก โดยใช้ ระยะเวลำที่สนที
ั ้ ่สดุ
ส่งผลให้ บริ ษัทสำมำรถจัดทำใบตรำส่ง (Bill of Lading) และ ใบสัง่ ปล่อยสินค้ ำ (Delivery Order) ซึ่ง
เป็ นเอกสำรสำคัญที่ต้องนำไปใช้ ในกำรออกสินค้ ำได้ ภำยใน 1 วัน นอกจำกนี ้ พนักงำนของบริ ษัทยัง
สำมำรถตรวจสอบสถำนะของขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรด้ ำนเอกสำรให้ แก่ลกู ค้ ำโดยผ่ำนระบบอินทรำเน็ต
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ซึ่งเชื่ อมโยงกับเครื อข่ำยส่วนกลำง จึงสำมำรถให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้ ำนสถำนที่
ทำงำน
ในส่ ว นของธุ ร กิ จ บริ ก ำรขนส่ ง ในประเทศนัน้ บริ ษั ท ได้ น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ ง (Global
Positioning System: GPS) เข้ ำมำใช้ ในกำรติดตำมตำแหน่งรถหัวลำกของบริ ษัท เพื่อให้ สำมำรถ
ตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่และควำมเร็ วของรถได้ แบบแบบเรี ยลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้ บริ ษัท
สำมำรถวำงแผนเส้ นทำงกำรขนส่งและติดตำมสถำนะกำรจัดส่งสินค้ ำของลูกค้ ำได้
 กำรให้ บริ กำรที่ครบวงจร
บริ ษัทมุง่ มัน่ ในกำรนำเสนอบริ กำรที่หลำกหลำยเพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ได้ อย่ำงครอบคลุมให้ มำกที่สดุ (Total Logistic Provider) โดยเริ่ มตังแต่
้ กำรให้ คำปรึ กษำแก่ลกู ค้ ำใน
กำรวำงแผนและจัดหำวิธีกำรขนส่งที่เหมำะสมกับลักษณะของสินค้ ำและข้ อกำหนดของลูกค้ ำ รวมถึง
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของประเทศต่ำงๆ, กำรดำเนินกำรบรรจุสนิ ค้ ำในตู้คอนเทนเนอร์ ให้
ปลอดภัยและใช้ พืน้ ที่ให้ เกิ ดประโยชน์ สงู สุด , กำรจัดกำรด้ ำนพิธีกำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำลูกค้ ำสำมำรถส่งออกหรื อรับสินค้ ำได้ ตำมกำหนด และทำหน้ ำที่ในกำร
ติดตำมรวมถึงประสำนงำนกับพันธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนส่งและกระจำยสินค้ ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำซึ่งสำมำรถให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ ครอบคลุม
กว่ำ 180 ประเทศทัว่ โลก
 กำรสร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ
จำกกำรที่บริ ษัทมีกำรพัฒนำระบบกำรให้ บริ กำรอย่ำงต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกว่ำ 18 ปี
ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจจำกผู้ป ระกอบกำรรั บ จัด กำรขนส่ง รำยย่ อ ยในประเทศที่ จ ะ
มอบหมำยให้ บริ ษัท เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรแก่ ลูกค้ ำของตน โดยผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่มี ข้อ จำกัด ด้ ำ น
ขอบเขตกำรให้ บริ กำรนัน้ สำมำรถนำเสนอบริ กำรที่หลำกหลำยครอบคลุมให้ แก่ลกู ค้ ำของตนเองมำก
ขึ ้นโดยผ่ำนกำรใช้ บริ กำรของบริ ษัท ส่งผลให้ ปัจจุบนั บริ ษัทเป็ นเสมือนศูนย์กลำงของกำรรวบรวมกำร
จัดส่งสินค้ ำ (Center of Consolidation) ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรรำยย่อยต่ำง ๆ เหล่ำนี ้ ซึ่งสำหรับบริ ษัท
แล้ ว ผู้ประกอบกำรรำยย่อยกลุ่มนี ้จึงเป็ นเสมือนพันธมิตรทำงธุรกิจที่ทำหน้ ำที่รับงำนจำกลูกค้ ำรำย
ย่อยที่กระจำยอยูท่ วั่ ประเทศมำส่งต่อให้ แก่บริ ษัทนัน่ เอง
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมุ่งแสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่งใน
ประเทศต่ำงๆ เพื่อที่จะทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้ บริ กำรในเขต
ต่ำงประเทศ (Agent) ปั จ จุบันบริ ษั ทมีพันธมิต รทำงธุร กิ จในลักษณะดังกล่ำ วกว่ำ 80 รำยใน 30
ประเทศ ซึง่ ทำให้ บริ ษัทสำมำรถให้ บริ กำรลูกค้ ำได้ ตงแต่
ั ้ ต้นทำงในประเทศจนถึงจุดหมำยปลำยทำงใน
ต่ำงประเทศได้ ครอบคลุมกว่ำ 180 ประเทศทัว่ โลก นอกจำกนี ้ พันธมิตรทำงธุรกิจของบริ ษัทยังช่วยให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยต่ำงๆ เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ ำ
ได้ และบริ ษัทยังสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ ำโดยกำรเป็ นผู้รับติดต่อประสำนงำนเพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ
ของพันธมิตรดังกล่ำวในเขตประเทศไทยอีกด้ วย
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 ศักยภำพในกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุน
นับตัง้ แต่เ ริ่ มประกอบธุ รกิ จ บริ ษัทสำมำรถสร้ ำงควำมเชื่ อมั่น ในกำรให้ บริ กำรทัง้ แก่คู่ค้ ำและ
พันธมิตรทำงกำรค้ ำ ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศมำโดยตลอด ทำให้ บริ ษัทมีกำรเติบโตและขยำย
ฐำนลูกค้ ำได้ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรที่บ ริ ษัทมีปริ มำณกำรขนส่งอย่ำงสม่ำเสมอนัน้ ส่งผลให้ บริ ษั ท
สำมำรถเจรจำกับคู่ค้ำต่ำง ๆ เช่น สำยเรื อและสำยกำรบิน เพื่อจองตำรำงกำรจัดส่งสินค้ ำลงเรื อหรื อ
เครื่ องบินให้ เป็ นไปตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร และยังสำมำรถเจรจำต่อรองเพื่อบริ หำรต้ นทุนค่ำระวำงซึ่ง
นับเป็ นต้ นทุนหลักในกำรให้ บริ กำรได้ นอกจำกนี ้ กำรที่บริ ษัทมีพนั ธมิตรทำงธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ยัง
ส่งผลให้ บริ ษัทสำมำรถแลกเปลี่ยนข้ อมูลกำรบริ หำรต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรในประเทศต่ำงๆ ให้ เ กิด
ประโยชน์สงู สุดอีกด้ วย
2.2.2 ลักษณะของลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทสำมำรถแบ่งตำมลักษณะของธุรกิจได้ ดงั นี ้
ธุรกิจบริการจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศทังทำงเรื
้
อและทำงอำกำศ โดยกลุม่ ลูกค้ ำ
เป้ำหมำยของบริ ษัทสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ผู้ประกอบกำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำ (Exporter ,Importer) ซึ่งได้ แก่โรงงำนต่ำง ๆ ที่เป็ น
ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ (Manufacturer) รวมถึ ง ผู้ป ระกอบกำรที่ เ ป็ นผู้ค้ ำ และจัด จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ต่ ำ ง ๆ
(Trader, Distributor) ตัวอย่ำงเช่น ผู้ค้ำข้ ำว, ยำงพำรำ, ยำงรถยนต์ และสินค้ ำอุปโภคบริ โภคต่ำง
ๆ เป็ นต้ น ซึ่งลูกค้ ำกลุ่มนี ้มักมีปริ มำณสินค้ ำที่จะขนส่งมำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
ั ้ ้ เพื่อ
บรรจุสนิ ค้ ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ โดยกลุม่ ลูกค้ ำดังกล่ำวมักมีกำรใช้ บริ กำรจัดกำรขนส่งทำง
ทะเลแบบ FCL เป็ นหลัก สำหรับลูกค้ ำในกลุม่ นี ้ จะอยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของ “แผนกให้ บริ กำรบริ หำร
และจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (FF)” ซึง่ อัตรำกำรเติบโตของลูกค้ ำในกลุม่ นี ้จะขึ ้นอยู่กบั
กำรเติบโตของธุรกิจของลูกค้ ำแต่ละรำย ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำของบริ ษัทนันกระจำยอยู
้
่ในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ
ทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม
2. กลุม่ ผู้ให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำ (Freight Forwarder) ลูกค้ ำค้ ำกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบกำรที่
ทำธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งเช่นเดียวกันกับบริ ษัท แต่มีปริ มำณกำรจัดส่งสินค้ ำไม่มำกพอที่จะ
เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ ได้ ทงตู
ั ้ ้ ได้ กลุ่มลูกค้ ำดังกล่ำวจึง มักใช้ บริ กำรขนส่งทำงทะเลแบบ LCL กับ
บริ ษัท สำหรับลูกค้ ำในกลุม่ นี ้จะอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของ “แผนกให้ บริ กำรขนส่งและกระจำยสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ (NVOCC)” ซึ่งกำรเติบโตของลูกค้ ำในกลุม่ นี ้จะขึ ้นอยู่กบั กำรเติบโตของปริ มำณ
กำรส่งออก-นำเข้ ำสินค้ ำของประเทศไทย ซึง่ จะส่งผลให้ ธุรกิจของผู้รับจัดกำรขนส่งรำยย่อยซึ่งเป็ น
ลูกค้ ำและพันธมิตรทำงกำรค้ ำของบริ ษัทเติบโตไปด้ วย
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ธุรกิจบริการขนส่ งในประเทศ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งภำยในประเทศด้ วยรถหัวลำกและหำงลำกเพื่อให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ภำยในประเทศ ซึง่ กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของธุรกิจนี ้ได้ แก่ ผู้ประกอบกำรในธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทังที
้ ่
เป็ นโรงงำนผลิตสินค้ ำ (Manufacturer) หรื อผู้ค้ำและผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำ (Trader, Distributor) ที่มีกำร
ขนส่งสินค้ ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ในประเทศ ตัวอย่ำงเช่น ผู้ค้ำข้ ำว, ยำงพำรำ, ผู้จัดจำหน่ำย
เครื่ องดื่ม, ผู้ค้ำวัสดุก่อสร้ ำง เป็ นต้ น โดยลูกค้ ำในกลุม่ นี ้จะอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของ “แผนกให้ บริ กำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ ำทำงบก (Truck)” สำหรับอัตรำกำรเติบโตของลูกค้ ำในกลุม่ นี ้ จะขึ ้นอยู่กบั กำรเติบโตของ
ธุรกิจของลูกค้ ำแต่ละรำย
โครงสร้ างรายได้ แบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า (ล้ านบาท)
2554

กลุ่มลูกค้ า

2555

2556

ม.ค.-มี.ค.57

มูลค่ า

สัดส่ วน

มูลค่ า สัดส่ วน

มูลค่ า สัดส่ วน

มูลค่ า

สัดส่ วน

332.47

65.53

419.72

57.79

565.60

60.87

150.85

59.57

166.64

32.85

245.37

33.79

245.84

26.46

64.55

25.49

499.10

98.38

665.09

91.58

811.43

87.32

215.40

85.07

8.23

1.62

61.18

8.42

117.82

12.68

37.81

14.93

507.33

100.00

1. ธุรกิจจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
1.1. ผู้ประกอบกำรเพื่อกำรส่งออก/นำเข้ ำ
(Exporter/Importer)
1.2. ผู้ให้ บริกำรรับจัดกำรขนส่ง
(Freight Forwarder)
รวมรายได้ จากธุรกิจจัดการขนส่ ง
2. ธุรกิจขนส่ งในประเทศ
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำง ๆ
รวมรายได้

726.26 100.00 929.25 100.00 253.21 100.00

ทัง้ นี ้ เนื่ องจำกลูกค้ ำของบริ ษัทนัน้ กระจำยอยู่ในกลุ่มธุรกิ จ ต่ำงๆ ทัง้ ธุรกิ จที่ เกี่ ยวข้ อ งกับภำค
กำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกลุม่ ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัท
ไม่มีกำรพึง่ พิงลูกค้ ำรำยใดเป็ นสัดส่วนมำกกว่ำร้ อยละ 30 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในแต่ละปี โดยในปี
2556 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำในสัดส่วนเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของรำยได้ จำก
กำรให้ บริ กำรเพียง 1 รำย โดยมีสดั ส่วนรำยได้ จำกลูกค้ ำดังกล่ำวเท่ำกับร้ อยละ 19.72 และร้ อยละ 15.48
ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในปี 2556 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 ตำมลำดับ
Exporter/Importer

60-65%

Agent
Agent

Freight Forwarder

Agent

25-30%
Agent

Manufacturer

10-15%

แผนภำพแสดงสัดส่วนรำยได้ จำกกลุม่ ลูกค้ ำแต่ละกลุม่
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2.2.3 การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษัทใช้ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม โดยช่องทำงกำรจำหน่ำยทำงตรงได้ แก่
กำรติดต่อกับลูกค้ ำโดยตรงผ่ำนทำงเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและเวปไซท์ www.nclthailand.com ของบริ ษัท
โดยบริ ษัทมีกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็ น 3 ส่วนตำมกลุม่ ของลูกค้ ำเพื่อทำหน้ ำที่ติดตำมข่ำวสำรและนำเสนอ
บริ กำรที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในแต่ละกลุม่ ให้ ได้ มำกที่สดุ ซึ่งประกอบด้ วย แผนก
ให้ บริ กำรบริ หำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (FF), แผนกให้ บริ กำรขนส่งและกระจำยสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ (NVOCC) และแผนกให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ ำทำงบก (Truck) โดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
กำรตลำดและกำรขำยจะเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ติดต่อกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยทังทำงโทรศั
้
พท์และกำรนัดหมำยเข้ ำพบ
เพื่อนำเสนอบริ กำร
บริ ษัทมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทำงอ้ อมจำกกำรแนะนำของลูกค้ ำเดิมที่เคยใช้ บริ กำรกับบริ ษัท
และจำกกำรแนะนำของพันธมิตรทำงกำรค้ ำของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ เอเยนต์ของบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรใน
ธุรกิจจัดกำรขนส่งในประเทศต่ำง ๆ โดยเอเยนต์เหล่ำนี ้จะทำหน้ ำที่เป็ นผู้ประสำนงำนในกำรบริ กำรจั ดกำร
กำรขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้ แก่บริ ษัท และในทำงกลับกันก็จะแนะนำหรื อมอบหมำยให้ บริ ษัทเป็ น
ผู้ดูแลลูกค้ ำของเอเยนต์ ดงั กล่ำวในกำรบริ กำรจัดกำรขนส่งในเขตประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรจัดทำ
บันทึกข้ อตกลงทำงธุรกิจกับเอเยนต์รวมประมำณ 80 รำย ในทัว่ โลก ซึ่งกำรแนะนำลูกค้ ำใหม่ของเอเยนต์
เหล่ำนี ้นับเป็ นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่สำคัญอีกช่องทำงหนึ่งของบริ ษัท (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในสรุ ปข้ อตกลง
agency agreement ในหัวข้ อ 5.ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ ส่วนที่2.2/5 หน้ ำที่5)
นอกจำกช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทำงตรงและทำงอ้ อมดังที่ กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ วนัน้ ทำงบริ ษัทยังมี
ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ให้ ค่คู ้ ำและลูกค้ ำรู้ จกั บริ ษัทโดยกำรเข้ ำร่ วมเป็ นสมำชิกของสมำคมต่ำงๆ ทังใน
้
ประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งได้ แก่ สมำคมหอกำรค้ ำไทย, สมำคมชิบปิ ้งแห่งประเทศไทย, สมำคมขนส่ง
สินค้ ำและโลจิสติก และ World Cargo Alliances : WCA อีกด้ วย
2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์
โลจิ สติกส์นบั เป็ นปั จจัยสำคัญต่อกำรลดต้ นทุนและเพิ่มกำไรให้ กับธุรกิจ โดยกระบวนกำรโลจิ
สติกส์นนคลอบคุ
ั้
ลมตังแต่
้ กิจกรรมด้ ำนกำรขนส่งและเคลื่อนย้ ำยปั จจัยกำรผลิตมำสูโ่ รงงำน, กำรเก็บรักษำ
ปั จจัยกำรผลิตและสินค้ ำที่ผลิตได้ และกำรส่งสินค้ ำที่ผลิตได้ กระจำยไปสูผ่ ้ บู ริ โภค ในปี 2555 ต้ นทุนโลจิสติ
กส์รวมของประเทศไทยมีมลู ค่ำประมำณ 1,711 พันล้ ำนบำทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 14.3 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ต้ นทุนค่ำขนส่งสินค้ ำเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้ อยละ 50, ต้ นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ ำเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 40 และต้ นทุนด้ ำนกำรบริ หำร
จัดกำรโลจิสติกส์เป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 10 ของต้ นทุนโลจิสติกส์รวม
ส ำหรั บ “กำรบริ ห ำรจั ด กำรโลจิ ส ติ ก ส์ ” นัน้ ตำมนิ ย ำมของสภำกำรจั ด กำรโลจิ ส ติ ก ส์ แ ห่ ง
สหรัฐอเมริ กำ หมำยถึง “กระบวนการทางานต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการวางแผน, การดาเนิ นการ และการ
ควบคุมการทางานขององค์กร รวมทัง้ การบริ หารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิ นทีเ่ กี ่ยวข้อง ให้เกิ ดการ
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เคลื ่อนย้าย, การจัดเก็ บ, การรวบรวม, การกระจายสิ นค้า วัตถุดิบ ชิ้ นส่วนประกอบ และการบริ การ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสูงสุด โดยคานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ” ซึ่ง
ผู้ประกอบกำรที่ไม่สำมำรถบริ หำรจัดกำรกระบวนกำรโลจิ สติกส์ได้ ทงั ้ ระบบนัน้ ก็อำจใช้ บริ กำรจำกผู้
ให้ บริ กำรกิ จกรรมโลจิ สติกส์ (Logistics Provider) เนื่องจำกไม่มีควำมสำมำรถในบำงขัน้ ตอนหรื อ
ดำเนินกำรเองแล้ วไม่ค้ มุ ค่ำจึงหำผู้เชี่ยวชำญในกิจกรรมเหล่ำนี ้มำรับผิดชอบแทน ซึ่งกำรให้ บริ กำรด้ ำนโลจิ
สติกส์ในประเทศไทยสำมำรถแบ่งกลุม่ ได้ ดงั นี ้

ผู้ให้ บริ การ 1)

การขนส่ ง

โครงสร้ างของบริการโลจิสติกส์ ไทย 1)
การจัดเก็บ บริการด้ าน บริการเสริม เช่ น ให้ คาปรึกษา,
สินค้ า
พิธีการต่ างๆ
จัดระบบสารสนเทศ

ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงบก
X
ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงน ้ำ
X
ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงอำกำศ
X
ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง
X
X
ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ ำ
X
ที่มำ
1) รำยงำนธุรกิจบริกำร : โลจิสติกส์ ของกรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

บริการพัสดุ
และไปรษณีย์
X
X
X

ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ กำรกิจกรรมโลจิสติกส์แต่ละรำยสำมำรถให้ บริ กำรได้ ครอบคลุม ได้ ในหลำยบริ กำรซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ควำมพร้ อมและศักยภำพของผู้ประกอบกำรแต่ละรำย ดังเช่นกำรให้ บริ กำรของบริ ษัท เอ็นซีแอล
อินเตอร์ เนชันแนล โลจิ สติกส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งสำมำรถให้ บริ กำรได้ ทงั ้ กำรเป็ นตัวแทนออกของและ
ตัวแทนขนส่ง, กำรให้ บริ กำรขนส่งทำงบก และกำรบริ หำรจัดกำรคลังสินค้ ำ เป็ นต้ น
ภาพรวมการขนส่ งสินค้ าสินค้ าของประเทศไทย
รูปแบบกำรขนส่งสินค้ ำของประเทศไทยนันประกอบด้
้
วย 4 รูปแบบ ได้ แก่
 กำรขนส่งทำงบก ซึง่ ประกอบด้ วย กำรขนส่งทำงถนน และกำรขนส่งทำงรำง
 กำรขนส่งทำงน ้ำ ซึ่งประกอบด้ วย กำรขนส่งทำงทะเล และกำรขนส่งทำงลำน ้ำ ได้ แ ก่ คลอง
และแม่น ้ำ
 กำรขนส่งทำงอำกำศ
 กำรขนส่งทำงท่อ
โดยลักษณะทัว่ ไปของกำรขนส่งแต่ละรูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
ทางเลือกการขนส่ ง
ถนน
ราง
ลานา้
ทะเล
อากาศ
ท่ อ
ประเภทสินค้ า
ทัว่ ไป
มูลค่ำต่ำ
มูลค่ำต่ำ
มูลค่ำต่ำ
มูลค่ำสูง
ทัว่ ไป
ปริมาณสินค้ า
ปำนกลำง
มำก
มำกที่สดุ
มำกที่สดุ
น้ อยที่สดุ
มำกที่สดุ
ต้ นทุน/หน่ วย
ปำนกลำง
ต่ำ
ต่ำที่สดุ
ต่ำที่สดุ
แพงที่สดุ
ต่ำ
ระยะเวลา
เร็ว
ช้ ำ
ช้ ำที่สดุ
ช้ ำที่สดุ
เร็วที่สดุ
เร็วกว่ำ
ที่มำ
รำยงำนพัฒนำระบบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบและกำรจัดกำรต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อกำรนำแผนไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
ของสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม
เกณฑ์
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กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ประเทศไทยมีมลู ค่ำกำรส่งออก-นำเข้ ำปี ละประมำณ 6.00 - 8.00 ล้ ำนล้ ำนบำท โดยสินค้ ำหลักที่มี
มูลค่ำกำรส่งออกมำกที่สุดได้ แก่ สินค้ ำในกลุ่มอิเล็กทรอนิส์, กลุ่มยำนยนต์, กลุ่มสินค้ ำเกษตรแปรรู ป และสินค้ ำ
เกษตร สำหรั บสินค้ ำที่มีมูลค่ำกำรนำเข้ ำสูงสุดได้ แก่ ได้ แก่ สินค้ ำในกลุ่มเชือ้ เพลิง , กลุ่มเครื่ องจักรและอุปกรณ์
และกลุ่มชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ
แผนภาพแสดงมูลค่ าการส่ งออก-นาเข้ าของประเทศไทย (หน่ วย : ล้ านล้ านบาท)
9.00
มูลค่ำสินค้ ำส่งออก

มูลค่ำสินค้ ำนำเข้ำ

7.00

6.71
5.85

6.11

5.96

7.81

7.67

7.08

6.98

6.91

5.86

5.19
5.00

4.60

3.00
55

55

55

55

555

55

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจำรณำถึงรู ปแบบกำรกำรขนส่งสินค้ ำเข้ ำและออกจำกประเทศในแต่ละปี จะพบว่ำมีกำรใช้
รู ปแบบกำรขนส่งต่ำง ๆ ดังนี ้
ปริมาณการส่ งสินค้ า
รวมขาเข้ าและขาออก
ทำงเรือ

2551

2552

2553

2554

2555

ล้ ำนตัน

ร้ อยละ

ล้ ำนตัน

ร้ อยละ

ล้ ำนตัน

ร้ อยละ

ล้ ำนตัน

ร้ อยละ

ล้ ำนตัน

ร้ อยละ

193.3

89.2

182.4

89.2

192.4

89.0

193.6

88.8

194.3

88.4

ทำงรถยนต์

16.1

7.4

21.3

10.4

22.9

10.6

23.5

10.8

24.6

11.2

ทำงเครื่องบิน

0.7

0.3

0.6

0.3

0.7

0.3

0.7

0.3

0.7

0.3

ทำงรถไฟ

0.4

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

ทำงไปรษณียและอื่น ๆ

6.2

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

216.6

100.0

204.5

100.0

216.2

100.0

218.0

100.0

219.7

100.0

รวม

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (รวมรวมจำกกรมศุลกำกร)

จำกข้ อมูลข้ ำงต้ นพบว่ำว่ำกำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อนับเป็ นช่องทำงหลักของกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ
มำโดยตลอด โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 80-90 ของปริ มำณกำรส่งออก-นำเข้ ำในแต่ละปี เนื่องจำกกำร
ขนส่งทำงเรื อเป็ นรู ปแบบที่สำมำรถขนส่งสินค้ ำได้ ในปริ มำณมำกและมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่ำกำรขนส่งรู ปแบบอื่น
แต่อำจจะใช้ ระยะเวลำค่อนข้ ำงนำน รู ปแบบบรองลงมำได้ แก่กำรขนส่งทำงบกและทำงอำกำศ โดยในปี 2555

ประเทศไทยปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทำงทะเลคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 88.8 และ88.4 ตำมลำดับ
ปั จจุบนั กำรขนส่งทำงเรื อระหว่ำงประเทศเกือบทังหมดจะผ่
้
ำนท่ำเรื อหลัก 2 แห่ง ได้ แก่ ท่ำเรื อ
กรุงเทพ (คลองเตย) และท่ำเรื อน ้ำลึกแหลมฉบัง ซึง่ จำกสถิติของกำรท่ำเรื อแห่งประเทศไทยพบว่ำในปี 2556
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มีสินค้ ำถึง 1.39 ล้ ำนตู้ (ตู้ :TEU) หรื อเท่ำกับประมำณ 19.63 ล้ ำนตัน และ 7.42 ล้ ำนตู้ (ตู้: TEU) หรื อ
เท่ำกับประมำณ 67.07 ล้ ำนตัน ผ่ำนท่ำเรื อกรุงเทพและท่ำเรื อแหลมฉบังตำมลำดับ
หน่วย: TEU
ปริมาณสินค้ าขาเข้ า
และขาออก
ท่ำเรือกรุงเทพ
ท่ำเรือแหลมฉบัง
รวม
ที่มำ กรมท่ำเรือ

2555

2556

1,397,444
7,323,883
8,721,327

1,379,718
7,421,194
8,800,912

3 เดือนแรก
ปี 2556
355,273
1,419,875
1,775,148

3 เดือนแรก
ปี 2557
357,092
1,868,104
2,225,196

กำรขนส่งสินค้ ำภำยในประเทศ
กำรขนส่งสินค้ ำภำยในประเทศของไทยส่วนใหญ่ยงั ใช้ กำรขนส่งทำงถนนเป็ นหลัก เนื่องจำกมีเส้ นทำงที่
ครอบคลุมทังประเทศ
้
ทำให้ มีควำมสะดวกและรวดเร็ วในกำรกระจำยสินค้ ำไปสู่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่ำงทัว่ ถึง แม้ ว่ำจะมี
ต้ นทุนกำรขนส่งที่สงู กว่ำกำรขนส่งทำงรำงหรื อทำงน ้ำเนื่องจำกโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของไทยในระบบกำรขนส่งทำงรำง
หรื อทำงเรื อชำยฝั่ งนัน้ ยังไม่เอือ้ อำนวย ตังแต่
้ ปี 2551 ปริ มำณกำรขนส่งภำยในประเทศโดยรวมมีปริ มำณ

เพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ในปี 2554 กำรขนส่งทำงถนนหลำยสำยไม่สำมำรถใช้ งำนได้ ก็ตำม
ปริมาณการ
ขนส่ งสินค้ า

2551

2552

2553

2554

2555

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

ทำงรถ

424.5

81.4

423.7

82.7

420.4

81.4

406.5

80.4

425.8

81.9

ทำงเรือ

83.7

16.0

77.3

15.1

84.9

16.4

88.2

17.4

82.4

15.8

ทำงรถไฟ

13.2

2.5

11.5

2.2

11.3

2.2

10.7

2.1

11.8

2.3

0.1

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

521.4

100.0

512.6

100.0

516.8

100.0

505.5

100.0

520.2

100.0

ทำงเครื่องบิน
รวม

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (ประมำณกำรจำกข้ อมูลกำรสำรวจปริมำณกำรขนส่งทำงถนน
กรมขนส่งทำงบก)

แนวโน้ มธุรกิจโลจิสติกส์
ธุ ร กิ จ ในกลุ่ม โลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทยมี ก ำรเติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพำะนับ ตัง้ แต่ ที่ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ จดั ทำยุท ธศำสตร์ กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
เป็ นครัง้ แรกในปี 2548 และยังคงมีแนวโน้ มที่จะสำมำรถเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกทัง้
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดังนี ้
 ภำครั ฐให้ ควำมสำคัญ ต่อกำรพัฒนำและส่งเสริ มด้ ำนโลจิสติกส์ โดยมีกำรกำหนด “แผนยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ ในแผนฉบับล่ำสุดประกอบด้ วย 3 ภำรกิจหลัก ได้ แก่ 1.
กำรเสริ ม สร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ แก่ผ้ ูประกอบกำร (Supply Chain Enhancement) 2.กำรยกระดับ
ประสิทธิภำพระบบอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ ำ (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. กำรพัฒนำ
ปั จจัยสนับสนุนต่ำง ๆ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ทังนี
้ ้ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันให้ แก่ประเทศและบรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็ น “Logistics Hub” ของภูมิภำคอำเซียน
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 ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศูนย์กระจำยสินค้ ำ ออกสู่ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทังมี
้ กำรขยำยตัวของ
ควำมเป็ นเมืองออกจำกส่วนกลำงมำกขึ ้น ประกอบกับกำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคต่ำง ๆ ที่สง่ ผลให้
เกิดกำรค้ ำกำรลงทุนมำกขึ ้น ย่อมส่งผลให้ เกิดควำมต้ องกำรในกำรใช้ บริ กำรธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ ้นด้ วย
 ภำคธุรกิจให้ ควำมสำคัญต่อ กำรบริ หำรจัดกำรโลจิ สติกส์มำกขึน้ เห็นได้ จำกกำรที่ต้นทุนโลจิ สติกส์ของ
ประเทศมีแนวโน้ มลดลงจำกร้ อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มำเป็ นร้ อยละ 14.3 ของ GDP ในปี 2555
นับเป็ นโอกำสของผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโลจิสติกส์ที่จะนำเสนอบริ กำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพเพื่อ
ช่วยลดต้ นทุนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำร
 ประเทศไทยมีจดุ แข็งด้ ำนทำเลที่ตงซึ
ั ้ ง่ อยูศ่ นู ย์กลำงของภูมิภำคและมีพื ้นที่ติดชำยฝั่ งทะเลค่อนข้ ำงมำกโดย
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ ำน 4 ประเทศ ได้ แก่ เมียนมำร์ ลำว กัมพูชำ และมำเลเซีย และมีจงั หวัด
ที่สำมำรถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ ำนได้ ถึง 30 จังหวัด รวมทังสำมำรถเชื
้
่อมต่อไปยังประเทศข้ ำงเคียง เช่น
เวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีนตอนใต้ ได้ อีกด้ วย ส่งผลให้ กิจกรรมด้ ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยยัง
สำมำรถขยำยขอบข่ำยกำรให้ บริ กำรได้ อีกมำก
 ศูนย์ ก ลำงกิ จกรรมกำรค้ ำของโลกมีแนวโน้ ม ที่จะเปลี่ ยนจำกกลุ่มประเทศในซี กโลกตะวัน ตกมำสู่กลุ่ม
ประเทศอนุภมู ิภำคลุม่ แม่น ้ำโขง, ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกลุม่ ประเทศในเอเชีย เนื่องจำกกลุม่
ประเทศดังกล่ำวมีกำรเปิ ดเสรี ทำงกำรค้ ำมำกขึ ้นและมีกำลงซื ้อของประชำกรเพิ่มสูงขึ ้น จึงเป็ นโอกำสให้
ประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรค้ ำกำรลงทุนไปสูเ่ ขตกำรค้ ำใหม่ๆ นอกจำกนี ้ จำกกำรที่ประเทศไทยมีควำม
ได้ เปรี ยบด้ ำนทำเลที่ตงั ้ ยังส่งผลให้ ประเทศไทยได้ ประโยชน์จำกกำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำระหว่ำงประเทศใน
ภูมิภำคโดยใช้ เส้ นทำงผ่ำนประเทศไทยมำกยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
 กำรเปิ ดเสรี ทำงด้ ำนกำรค้ ำ กำรลงทุน และธุรกิจบริ กำร ภำยในกรอบ AEC ในปี 2558 จะส่งผลให้ เกิดควำม
ต้ องกำรแลกเปลีย่ นสินค้ ำและทรัพยำกรต่ำงๆ ระหว่ำงประเทศในภูมิภำคอำเซียนมีกำรขยำยตัวอย่ำงมำก
ประกอบกับแนวโน้ มกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบด้ ำนกำรคมนำคมขนส่งข้ ำมพรมแดนภำยใต้ กรอบ AEC ย่อม
เป็ นปั จจัยที่จะช่วยส่งเสริ มให้ ธุรกรรมด้ ำนโลจิสติกส์เติบโตได้ มำกยิ่งขึ ้น
ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจบริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศ
จำกข้ อมูลของสำนักงำนคณะกรรมกำรและพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพบว่ำ ในปี
2554 ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกำรในกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
จำนวน 18,399 รำย โดยมีแนวโน้ มขยำยตัวต่อเนื่ องมำตังแต่
้ ปี 2548 โดยเฉลี่ยร้ อยละ 3.7 ต่อปี โดย
ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์สว่ นใหญ่ประกอบธุรกิจด้ ำนกำรขนส่ง รวมทังสิ
้ ้นประมำณ 12,000 รำย หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนประมำณร้ อยละ 66 ของกลุม่ ธุรกิจโลจิสติก โดยมีมลู ค่ำธุรกิจรวมประมำณ 459,000 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 72.2 ของมูลค่ำธุรกิจรวม
สำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทนัน้ จำกข้ อมูล
จำนวนสมำชิกของสมำคมชิปปิ ง้ แห่งประเทศไทยพบว่ำมีทงสิ
ั ้ ้น 1,076 รำย เป็ นผู้ประกอบกำรในภำคกลำง
858 รำย, ภำคตะวันออก 55 รำย, ภำคเหนือ 49 รำย, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 รำย และภำคใต้ 84
รำย โดยผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่มีกำรให้ บริ กำรรับจัดกำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้
(LCL) หรื อมีกำรให้ บริ กำรเพียงบำงอย่ำง ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี ้จึงเป็ นเสมือนพันธมิตรทำงธุรกิจที่ทำหน้ ำที่
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รับงำนจำกลูกค้ ำรำยย่อยที่กระจำยอยูท่ วั่ ประเทศมำส่งต่อให้ แก่บริ ษัทมำกกว่ำเป็ นคูแ่ ข่งส่วนผู้ประกอบกำร
ไทยรำยใหญ่ ที่ มี กลุ่มลูก ค้ ำ ใกล้ เ คีย งกับ ของบริ ษั ทนัน้ มีป ระมำณ 25 รำย แบ่ง เป็ นผู้ป ระกอบกำรไทย
ประมำณ 15 รำยและผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศรวมถึงบริ ษัทในเครื อรวมประมำณ 10 รำย อย่ำงไรก็ดี
ผู้บริ หำรประเมินว่ำ กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยด้ วยกันนันยั
้ งคงไม่รุนแรงนัก เนื่องจำก ตลำด
ของโลจิสติกส์นนมี
ั ้ ขนำดใหญ่และมีแนวโน้ มที่จะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ประกอบกำรทังหลำยจึ
้
งมีทงกำร
ั้
แข่งขันเพื่อเสนอบริ กำรให้ แก่ลกู ค้ ำและในขณะเดียวกันก็มีกำรแลกเปลี่ยนหรื อ ร่ วมมือกันเพื่อให้ สำมำรถ
บริ กำรลูกค้ ำของตนด้ วยเช่นกัน
ในส่วนของกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรต่ำงชำตินนั ้ ผู้บริ หำรประเมินว่ำ อำจจะมีควำมรุนแรงมำก
ขึ ้นภำยหลังจำกกำรเปิ ดเสรี สำขำบริ กำรด้ ำนโลจิสติกส์ ภำยใต้ กรอบ AEC ประกอบกับกำรที่ประเทศไทย
ตังเป
้ ้ ำหมำยเป็ น “Logistics Hub” ของภูมิภำคนัน้ จะเป็ นปั จจัยที่ดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบกำรต่ำงชำติเข้ ำมำ
แข่งขันมำกขึ ้น ซึ่งตังแต่
้ ในปี 2556 ประเทศไทยได้ มีนโยบำยผ่อนคลำยกฎระเบียบโดยกำรเพิ่มสัดส่วนให้
ชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ ถึงร้ อยละ 70 อย่ำงไรก็ดี ผู้บริ หำรของบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ
ผู้ประกอบกำรไทยยังคงมีควำมได้ เปรี ยบในด้ ำนควำมเชี่ยวชำญด้ ำนระบบขนส่งและโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน
ภำยในประเทศ ซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรที่จะบริ หำรจัดกำรต้ นทุนโลจิ สติกส์ให้ เกิดประสิทธิ ภำพที่สุด
ดังนัน้ หำกผู้ประกอบกำรต่ำงชำติต้องกำรที่จะเข้ ำมำมีสว่ นแบ่งในตลำดโลจิสติกส์ของไทย ก็นำ่ จะเข้ ำมำใน
รู ปแบบของกำรร่ วมทุนหรื อเป็ นพันธมิตรทำงกำรค้ ำกับผู้ประกอบกำรในไทย เพื่อเชื่อ มโยงเครื อข่ำยกำร
ให้ บริ กำรที่ตนในต่ำงประเทศกับพันธมิตรที่เป็ นผู้ประกอบกำรไทยมำกกว่ำ
จำกกำรให้ บริ กำรที่ หลำกหลำยครอบคลุมของบริ ษัทและบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญที่
พร้ อมนำเสนอทำงเลือกที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ ำและคู่ค้ำ ส่งผลให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำจะสำมำรถรักษำควำมเป็ น
ผู้นำด้ ำนกำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้ ทังนี
้ ้ เมื่อพิจำรณำถึงสัดส่วนของปริ มำณตู้คอนเทน
เนอร์ ที่บริ ษัทเป็ นผู้สง่ ออก-นำเข้ ำกับปริ มำณตู้คอนเทนเนอร์ ขำเข้ ำ -ออกที่ท่ำเรื อกรุ งเทพและท่ำเรื อแหลม
ฉบัง พบว่ำ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกำรตลำดของกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล
ดังนี ้

รายละเอียด
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ ขำเข้ ำ-ออกที่ทำ่ เรือ1)
ปริมำณตู้คอนเทนเนอขำเข้ ำ-ออกร์ ที่บริษัทให้ บริกำร 2)
ส่วนแบ่งตลำด (ร้ อยละ)
ที่มำ : 1) กรมท่ำเรือ
2)ข้ อมูลจำกบริษัท

2555
7,323,883
19,681
0.27

2556
7,421,194
27,929
0.38

หน่วย: TEU
3 เดือนแรก
2557
1,868,104
8,486
0.45

ธุรกิจขนส่งภำยในประเทศด้ วยรถหัวลำก
ธุรกิจกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำด้ วยรถบรรทุกนัน้ เป็ นตลำดที่มีผ้ ปู ระกอบกำรจำนวนมำกและส่วนใหญ่มี
ขนำดเล็ก โดยจำกข้ อ มูลของกรมกำรขนส่งทำงบกพบว่ำ ณ สิน้ สุด 30 เมษำยน 2557 ทั่ว ประเทศมีจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรขนส่งด้ วยรถบรรทุกสำหรับกำรรับจ้ ำง รวมทังสิ
้ ้น 17,070 รำย เป็ นผู้ประกอบกำรในภำคกลำง 4,946
รำย, ภำคตะวันออก 2,029 รำย, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,676 รำย, ภำคเหนือ 2,503 รำย, ภำคตะวันตก 1,847
รำย และภำคใต้ 1,069 รำย โดยจำกเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ “เสริ มศักยภำพกำรค้ ำอำเซียน ด้ วยคุณภำพกำร
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ขนส่งไทย” ซึง่ จัดขึ ้นโดยกรมกำรขนส่งทำงบก สัดส่วนของผู้ประกอบกำรขนำดเล็กซึ่งมีรถจำนวนไม่เกิน 10 คันนัน้ มี
สัดส่วนมำกถึงร้ อยละ 78 ในขณะที่จำนวนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงซึ่งมีจำนวนรถไม่เกิน 50 คัน มีอยู่ประมำณร้ อย
ละ 16 และผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ซงึ่ มีรถมำกกว่ำ 50 คันขึ ้นไปนัน้ มีสดั ส่วนประมำณร้ อยละ 6
ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถหัวลำกจำนวน 51 คัน และหำงลำกจำนวน 98 หำง โดยกลุม่ ลูกค้ ำและจุดให้ บริ กำรหลัก
ของบริ ษัทนันอยู
้ ่ที่จ.สุรำษฏร์ ธำนี ซึ่งผู้บริ หำรประเมินว่ำในเขตภำคใต้ นนั ้ มีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหญ่ที่มีศกั ยภำพใน
กำรแข่งขันกับบริ ษัทเป็ นจำนวนประมำณ 7-8 รำยโดยแต่ละรำยมีจำนวนรถประมำณ 50-300 คัน สำหรับในเขตภำค
ตะวันออกซึง่ บริ ษัทมีจดุ ให้ บริ กำรอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรีนนั ้ ผู้บริ หำรประเมินว่ำมีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหญ่จำนวนมำก โดย
แต่ละรำยมีจำนวนรถมำกกว่ำ 100 คัน อย่ำงไรก็ดี ศักยภำพกำรแข่งขันในธุรกิ จขนส่งนันขึ
้ ้นอยู่กับคุณภำพในกำร
ให้ บริ กำรและควำมสำมำรถในกำรจัดหำพนักงำนขับรถที่มีมำตรฐำน ดังนัน้ กำรมีจำนวนรถเพื่อให้ บริ กำรมำกจึงมิใช่
ปั จจัยชี ้วัดว่ำจะสำมำรถได้ รับงำนจำกลูกค้ ำแต่อย่ำงใด
ภำวะกำรแข่งขันโดยรวมในธุรกิจขนส่งด้ วยรถบรรทุกหัวลำกนัน้ ผู้บริ หำรประเมิ นว่ำไม่รุนแรงนักโดยจะมี
กำรแข่งขันกันเพียงบำงช่วงเวลำ และในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยก็สำมำรถเป็ นพันธมิตรทำงกำรค้ ำกัน
ได้ เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบกำรรำยใดได้ รับงำนที่เกินกว่ำควำมสำมำรถที่ตนจะให้ บริ กำรได้ ก็จะมีกำรติดต่อหำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นให้ มำช่วยรั บงำนต่อไป (Subcontract) สำหรับกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทก็ เช่นเดียวกัน โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำที่มีกำรทำข้ อตกลงร่วมกันอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรประมำณ 10 รำย
จำกกำรพัฒนำกำรให้ บริ กำรด้ วยกำรนำเอำระบบ GPS มำใช้ ในกำรวำงแผนและควบคุมคุณภำพกำร
ให้ บริ กำร และควำมใส่ใจในกำรพัฒนำมำตรฐำนพนักงำนขับรถของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องด้ วยกำรจัดฝึ กอบรมและ
สร้ ำงมำตรกำรจูงใจในกำรขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน ้ำมัน ทำให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำมีศกั ยภำพเพียงพอในกำรแข่งขัน
และกำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังอำศัยข้ อได้ เปรี ยบจำกกำรที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรรั บจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ทำให้
สำมำรถน ำเสนอบริ ก ำรต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง เชื่ อ มโยงทัง้ กำรให้ บริ ก ำรจั ด กำรขนส่ ง ระหว่ ำงประเทศและกำรขนส่ ง
ภำยในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งทำให้ ลกู ค้ ำสำมำรถใช้ บริ กำรที่หลำกหลำยด้ ำนโลจิสติกส์
ได้ จำกบริ ษัทเพียงแห่งเดียว
2.3 การจัดหาบริการ
2.3.1 การจัดหาและแหล่ งที่มาของบริการ
ธุรกิจรับจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
ในกำรให้ บริ ก ำรจัด กำรขนส่ง ระหว่ำงประเทศนัน้ ต้ น ทุนบริ ก ำรหลัก ได้ แก่ ค่ำระวำงเรื อ หรื อ
เครื่ องบินซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 80-85 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีกำรจัดหำระวำงเรื อหรื อเครื่ องบินจำกผู้ประกอบกำรขนส่งและเอเย่นต์ในต่ำงประเทศ
ดังนี ้
ระวำงเรื อหรื อเครื่ องบิน
บริ ษัทมีกำรจัดหำระวำงเรื อหรื อเครื่ องบิ นจำกผู้ประกอบกำรในประเทศเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้ อยละ 70-75 ของต้ นทุนค่ำระวำงรวม ซึ่งต้ นทุนดังกล่ำวจะมีกำรจ่ำยชำระให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำร
ขนส่งโดยตรงเป็ นสกุลเงินบำท ในแต่ละปี บริ ษัทมีกำรจัดหำระวำงเรื อหรื อเครื่ องบินจำกผู้ประกอบกำรขนส่ง
รวมแล้ วกว่ำ 300 รำย ทังนี
้ ้ จำกกำรที่บริ ษัทมีกำรจองระวำงเรื อหรื อเครื่ องบินอย่ำงสม่ำเสมอ จึงสำมำรถ
เจรจำกับผู้ให้ บริ กำรขนส่งในกำรขอกำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหน้ ำในช่วงระยะเวลำประมำณ 1-2 สัปดำห์
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สำหรั บ ในบำงกรณี ที่ บ ริ ษั ท จะต้ อ งให้ บ ริ ก ำรจัด กำรกำรขนส่ง ในเขตต่ ำ งประเทศ บริ ษั ท จะ
ประสำนงำนกับเอเย่นต์ซงึ่ เป็ นพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ ให้ เป็ นผู้ช่วยดำเนินกำรให้ ดังนัน้ ต้ นทุนค่ำระวำง
ในส่วนของกำรให้ บริ กำรในต่ำงประเทศที่มีกำรให้ บริ กำรโดยใช้ เอเย่นต์นนั ้ จะมีกำรจ่ำยชำระเป็ นสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ โดยเอเย่นต์จะเรี ยกเก็บค่ำระวำงและค่ำบริ กำรต่ำง ๆ สำหรับกำรที่บริ ษัท ใช้ บริ กำรเอเย่นต์ใน
กำรช่วยจัดกำรกำรขนส่ง ดังกล่ำว ซึ่งต้ นทุนค่ำระวำงที่มีกำรจ่ำยชำระเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศนันคิ
้ ดเป็ น
สัดส่วนประมำณร้ อยละ 20-25 ของต้ นทุนค่ำระวำงรวมของบริ ษัท
เอเย่นต์ (Agent)
ในกรณีที่บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งในเขตต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำจำก
ท่ำเรื อในต่ำงประเทศไปสูจ่ ดุ หมำยปลำยทำงภำยในประเทศต่ำงๆ บริ ษัทจะประสำนงำนกับเอเย่นต์ซึ่งเป็ น
พันธมิตรทำงกำรค้ ำที่อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อช่วยดำเนินกำรในขันตอนดั
้
งกล่ำว โดยเอเยนต์ของบริ ษัทนัน้
ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่งในประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะทำหน้ ำที่เป็ นผู้ประสำนงำนในกำรบริ กำร
จัดกำรกำรขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้ แก่บริ ษัท รวมถึงเป็ นผู้ช่วยเก็บค่ำบริ กำรให้ แก่บริ ษัทในกรณีที่
ลูกค้ ำของบริ ษัทระบุให้ มีกำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรทีป่ ลำยทำงในต่ำงประเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรจัดทำบันทึก
ข้ อตกลงทำงธุรกิจ กับเอเยนต์รวมประมำณ 80 รำย ซึ่งพร้ อมช่วยดูแลกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำของบริ ษัท ใน
เขตประเทศต่ำงๆ กว่ำ 180 ประเทศทัว่ โลก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในสรุปข้ อตกลง agency agreement ในหัวข้ อ
5.ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ ส่วนที่ 2.2/5 หน้ ำที่5)ในกำรจ่ำยชำระต้ นทุนค่ำ ระวำงรวมทัง้
ต้ นทุนค่ำบริ กำรของเอเย่นต์เหล่ำนี ้ จะมีกำรจ่ำยชำระเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ธุรกิจขนส่ งในประเทศ
ในกำรให้ บริ กำรขนส่งในประเทศนัน้ ต้ นทุนบริ กำรหลักได้ แก่ ค่ำน ้ำมัน คิดเป็ นสัดส่วนประมำณ
ร้ อยละ 30-35 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำรขนส่งในประเทศ รองลงมำได้ แก่ ค่ำขนส่ง ซึง่ ได้ แก่ ต้ นทุนกำรว่ำจ้ ำง
ผู้ประกอบกำรขนส่งรถหัวลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 10-30 ของ
ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรขนส่งในประเทศ และต้ นทุนเงิ นเดือนและเบีย้ เลี ้ยงพนักงำนขับรถ คิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้ อยละ 15-35 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำรขนส่งในประเทศ โดยบริ ษัทมีกำรจัดหำวัตถุดิบและบริ กำร
ต่ำง ๆ ดังกล่ำว ดังนี ้
น ้ำมัน
ในช่วงระยะปี 2554-2556 บริ ษัทมีกำรจัดหำน ้ำมันจำกผู้ค้ำทัว่ ไปโดยบริ ษัทจะสัง่ ซื ้อน ้ำมัน 1 – 2
สัปดำห์ต่อครัง้ มำเก็บสำรองไว้ ที่คลังน ้ำมันซึ่งตังอยู
้ ่ที่จุดให้ บริ กำรจังหวัดสุรำษฏร์ ธำนีและจังหวัดชลบุรี
อย่ำงไรก็ดี นับตังแต่
้ เดือนมิถุนำยน ปี 2557 บริ ษัทได้ มีกำรยกเลิกระบบกำรซือ้ น ้ำมันมำสำรองไว้ ที่จุด
บริ กำรของบริ ษัท และเปลี่ยนมำใช้ บริ กำรระบบ “Fill&Go” กับผู้ประกอบกำรน ้ำมันรำยใหญ่รำยหนึ่ง โดย
ระบบดังกล่ำวเป็ นระบบที่ควบคุมให้ รถหัวลำกของบริ ษัทจะต้ องเติมน ้ำมันเฉพำะที่สถำนีบริ กำรที่กำหนด
เท่ำนัน้ ส่งผลให้ บริ ษัทสำมำรถควบคุมและตรวจสอบกำรเติมน ้ำมันของรถแต่ละคันของบริ ษัทได้ ในส่วน
ของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน ดีเซลซึ่งเป็ นเชือ้ เพลิงหลักนัน้ บริ ษัทมีกำร
กำหนดรำคำค่ำบริ กำรกับลูกค้ ำโดยกำหนดเป็ นขันบั
้ นไดซึ่งแปรผันตำมระดับรำคำน ้ำมัน อย่ำงไรก็ดี รำคำ
น ้ำมันดีเซลนันอยู
้ ่ภำยใต้ กำรควบคุมของกระทรวงพลังงำน จึงมีควำมผันผวนของระดับรำคำค่อนข้ ำงต่ำ
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โดยในระยะ 4 ปี ที่ผ่ำนมำ รำคำน ้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ช่วงรำคำประมำณ 28 - 30 บำทต่อลิตรมำโดยตลอด
โดยมีเพียงช่วง 3 เดือนระหว่ำงเดือนกุมพำพันธ์ 2555 ถึงเดือน เมษำยน 2555 เท่ำนันที
้ ่รำคำเกินกว่ำ 31
บำท
ผู้ประกอบกำรรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก (Sub-Contract)
ต้ นทุนกำรว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำรขนส่งรถหัวลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) เกิดขึ ้นจำกกำรที่
ในบำงช่วงเวลำรถของบริ ษัทไม่เพียงพอที่จะให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำหรื อไม่ค้ มุ ที่จะดำเนินกำรเอง บริ ษัทจะมีกำร
กำรติดต่อหำผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่เป็ นพันธมิตรทำงกำรค้ ำให้ มำช่วยรับงำนต่อไป (Subcontract) โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำที่มีกำรทำข้ อตกลงร่วมกันอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรประมำณ 10 รำย
พนักงำนขับรถ
บริ ษัทมีกำรจัดหำพนักงำนขับรถโดยผ่ำ นกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรของบริ ษัท โดยพนักงำนขับ
รถของบริ ษัทจะได้ รับค่ำตอบแทนทังแบบรำยเดื
้
อนและค่ำเบี ้ยเลี ้ยง รวมถึงมีกำรรับประกันรำยได้ ขัน้ ต่ำ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนักงำนขับรถรวมประมำณ 35-40 คน ทัง้ นี ้ นอกจำกกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อ ทำหน้ ำที่
พนักงำนขับรถแล้ ว บริ ษัทยังมีแผนในกำรร่ วมกับผู้ประกอบกำรผลิตรถบรรทุกรำยใหญ่ และหน่วยงำน
รำชกำรเพื่อจัดโครงกำรพัฒนำอำชีพพนักงำนขับรถที่มีคณ
ุ ภำพและมีควำมรับผิดชอบออกสูส่ งั คมอีกด้ วย
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 12.ควำมรับผิดชอบต่อสังคม)
ทังนี
้ ้ เนื่องจำกบริ ษัทมีค่คู ้ ำและพันธมิตรทำงกำรค้ ำที่หลำกหลำย ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีกำรพึ่งพิงคู่
ค้ ำรำยใดเป็ นสัดส่วนมำกกว่ำร้ อยละ 30 ขอต้ นทุนกำรให้ บริ กำรในแต่ละปี โดยบริ ษัทมีกำรใช้ บริ กำรจำก
ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงเรื อในสัดส่วนเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำรรวมในปี 2556 เป็ นจำนวน
1 รำย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.70 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำรรวม และมีกำรใช้ บริ กำรจำกผู้ประกอบกำร
ขนส่งทำงเรื อในสัดส่วนเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำรรวมในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2557 เป็ น
จำนวนอีก 1 รำย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.99 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำรรวม
2.3.2 ขัน้ ตอนการให้ บริการ
บริ ษัทมีขนตอนกำรให้
ั้
บริ กำรของแต่ละกลุม่ ธุรกิจดังนี ้
กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศ
1. ลูก ค้ ำ แจ้ ง ข้ อ มูลและข้ อก ำหนดแก่บ ริ ษัท เช่ น ลักษณะสินค้ ำ , ปริ มำณ, นำ้ หนัก จุด หมำย
ปลำยทำง, วันที่ต้องกำรส่ง และวันที่ต้องกำรให้ ถึงจุดหมำยปลำยทำง เป็ นต้ น
2. บริ ษัทตรวจสอบข้ อมูลและนำเสนอแผนกำรจัดส่ง ในแต่ละทำงเลือกให้ แก่ลูกค้ ำ เช่น เลือกใช้
เส้ นทำงที่ใช้ ระยะเวลำสันที
้ ่สดุ แต่มีต้นทุนสูง หรื อเลือกใช้ เส้ นทำงหนึ่งที่ต้องใช้ ระยะเวลำเพิ่มขึ ้น
แต่มีต้นทุนต่ำกว่ำ เป็ นต้ น ซึง่ ลูกค้ ำสำมำรถนำทำงเลือกต่ำงๆ ที่บริ ษัทนำเสนอไปพิจำรณำร่วมกับ
ข้ อกำหนดของตนก่อนตัดสินใจเลือกแผนกำรจัดส่งที่เหมำะสมที่สดุ
3. บริ ษัทส่งเอกสำรยืนยันรำยละเอียดกำรจัดส่ง สินค้ ำ เช่น ข้ อมูลสินค้ ำ , ท่ำเรื อต้ นทำงและท่ำเรื อ
ปลำยทำง เป็ นต้ น เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้ อง และนัดหมำยกำรส่งมอบสินค้ ำกับลูกค้ ำ โดย
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3.1 ในกรณีที่ลกู ค้ ำปริ มำณสินค้ ำมำกพอที่จะบรรจุได้ เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้ ำจะนำสินค้ ำบรรจุ
เข้ ำตู้คอนเทนเนอร์ ในสถำนที่ของลูกค้ ำแล้ วจึงนำมำส่งมอบให้ บริ ษัทที่ท่ำเรื อ โดยบริ ษัท มี
บริ กำรจัดหำตู้คอนเทนเนอร์ และรถขนส่งสินค้ ำเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ลกู ค้ ำ
3.2 ในกรณีที่ลกู ค้ ำมีปริ มำณสินค้ ำไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
ั ้ ้ ได้ ลูกค้ ำจะนำสินค้ ำ
มำส่งมอบให้ บริ ษัทเพื่อบรรจุเข้ ำตู้ที่บริ ษัทจัดหำมำ โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้จดั สรรพื ้นที่และบรรจุ
สินค้ ำเข้ ำตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทำ่ เรื อ
3.3 ในกรณีที่เป็ นกำรขนส่งทำงอำกำศ ลูกค้ ำจะนำสินค้ ำไปส่งมอบให้ ที่ทำ่ อำกำศยำน
4. บริ ษัทจัดส่งเอกสำรใบตรำส่ง (Bill of Lading: B/L) เพื่อนำไปใช้ ในกำรรับสินค้ ำ โดย
4.1 จัดส่งใบตรำส่งให้ แก่ลกู ค้ ำ ในกรณีที่ลกู ค้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรรับสินค้ ำที่ปลำยทำงเอง
4.2 จัดส่งใบตรำส่งให้ แก่เอเยนต์ที่เป็ นพันธมิตรในต่ำงประเทศ ในกรณที่ลกู ค้ ำต้ องกำรให้ บริ ษัท
ให้ บริ กำรจัดกำรพิธีกำรศุลกำกรในส่วนของประเทศปลำยทำง และจัดกำรส่งสินค้ ำจำก
ท่ำเรื อหรื อสนำมบินไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ
5. ช่วยติดตำมสถำนกำรณ์จัดส่งแก่ลกู ค้ ำ รวมถึงกำรให้ คำแนะนำในกรณีที่เกิดปั ญหำระหว่ำงกำร
ขนส่ง เช่น ลูกค้ ำดำเนินพิธีกำรศุลำกรไม่ถกู ต้ อง หรื อเกิดควำมล่ำช้ ำในกำรขนส่ง เป็ นต้ น
กำรขนส่งสินค้ ำในประเทศด้ วยรถหัวลำกและหำงลำก
1. ลูกค้ ำแจ้ งข้ อมูลและข้ อกำหนดแก่บริ ษัท เช่น ลักษณะสินค้ ำ, ปริมำณ, สถำนที่รับสินค้ ำ, จุดหมำย
ปลำยทำง, วันที่ต้องกำรส่ง และวันที่ต้องกำรให้ ถึงจุดหมำยปลำยทำง เป็ นต้ น
2. บริ ษัทตรวจสอบตำรำงเดินรถและวำงแผนกำรจัดรถ ซึ่งในกรณีที่รถของบริ ษัทไม่สำมำรถรับงำน
ได้ บริ ษัทจะประสำนงำนไปยังผู้ขนส่งรำยอื่นที่เป็ นพันธมิตรทำงกำรค้ ำกับบริ ษัทเพื่อให้ นำรถมำ
ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำแทน
3. บริ ษัทส่งเอกสำรแสดงรำยละเอียดของรถขนส่งที่จะไปรั บสินค้ ำ เช่น ชื่ อพนักงำนขับรถ, เลข
ทะเบียนรถ ชนิดและปริ มำณสินค้ ำที่รถคันนันจะไปรั
้
บ เป็ นต้ น และนัดหมำยกำรส่งมอบสินค้ ำกับ
ลูกค้ ำ
4. พนักงำนขับรถและผู้รับผิดชอบต้ นทำง ตรวจสอบสินค้ ำขณะนำขึ ้นรถและรับเอกสำรส่งของ
5. เมื่อถึงจุดหมำยปลำยทำง ลูกค้ ำนำสินค้ ำลงจำกรถและตรวจสอบ
6. ลูกค้ ำเซ็นต์เอกสำรรับสินค้ ำในเอกสำรส่งของ
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2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ในกำรประกอบธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของบริ ษัทนัน้ ไม่มีขนตอนกำรท
ั้
ำงำนใดที่สง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม สำหรับกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกของ
บริ ษัทนัน้ อยูภ่ ำยใต้ กฎหมำยว่ำว่ำด้ วยกำรขนส่งทำงบก ซึง่ กำหนดไว้ ว่ำ รถที่จะนำมำต่ออำยุทะเบียนและ
เสียภำษี ต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพรถจำกพนักงำนหรื อจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ได้ รับอนุญำต เพื่อรั บ
ใบรับรองกำรตรวจสภำพรถซึง่ เป็ นเอกสำรที่ต้องใช้ ในกำรจดทะเบียนหรื อต่ออำยุทะเบียนและเสียภำษี โดย
ในกำรตรวจสภำพรถนัน้ จะครอบคลุมถึงกำรตรวจประสิทธิ ภำพล้ อ , ระบบไฟ, ระดับควำมดังของเสียง,
สภำพทัว่ ไป, ระบบเครื่ องยนต์ และมลภำวะจำกไอเสียรถยนต์ เช่น ควันดำ, ปริ มำณคำร์ บอนมอนอกไซด์ ,
ไฮโดรคำร์ บอน, ออกไซด์ของไนเตรต และสำรพิษอนุภำค ซึง่ ที่ผำ่ นมำ รถบรรทุกของบริ ษัทสำมำรถผ่ำนกำร
ตรวจสภำพรถและได้ รับกำรต่ออำยุทะเบียนตำมกำหนดทุกปี มำโดยตลอด

2.5 งานที่ยงั มิได้ ส่งมอบ
- ไม่มี
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