บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด(มหาชน) (“NCL”)ประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) ซึ่งได้ แก่ การวางแผน, การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อให้
ั ้ ่สดุ และ
มัน่ ใจได้ วา่ กระบวนการเคลื่อนย้ ายสินค้ าของลูกค้ าจากต้ นทางจะไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางด้ วยระยะเวลาที่สนที
ด้ วยต้ นทุนที่ตํ่าที่สดุ โดยโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้ บริการสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

รายได้

2554

2555

2556

ม.ค.-มิ.ย. 2557

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

1.1. ทางเรื อ

446.16

87.24

617.57

84.85

798.09

85.27

408.04

83.53

1.2. ทางอากาศ

49.39

9.66

44.89

6.17

12.21

1.30

6.77

1.38

1.3. บริ การอื่น ๆ
รวมรายได้ จากบริการจัดการ
ขนส่ งระหว่ างประเทศ
2. การขนส่ งในประเทศด้ วย
รถบรรทุกหัวลาก-หางลาก

3.58

0.70

2.36

0.32

1.07

0.11

1.02

0.21

499.13

97.60

664.82

91.34

811.38

86.69

415.83

85.12

8.20

1.60

61.44

8.44

117.87

12.59

68.86

14.10

รวมรายได้ จากการให้ บริการ

507.33

99.20

726.26

99.78

929.25

99.29

484.69

99.21

4.07

0.80

1.59

0.22

6.66

0.71

3.80

0.79

488.49

100.00

รายได้ จากการให้ บริการ
1. การจัดการขนส่ งระหว่ าง
ประเทศ

รายได้ อ่ นื 1)

รายได้ รวม
511.40 100.00 727.85 100.00 935.91 100.00
หมายเหตุ 1) รายได้ อื่นได้ แก่ กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ ค่าเช่า เป็ นต้ น

ลักษณะการให้ บริ การของบริ ษัทแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ การให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศและ
การให้ บริ การขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุม่ การให้ บริการมีรายละเอียด ดังนี ้
1) การให้ บริ การจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ ได้ แก่ การเป็ นผู้บริ หารจัดการให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายสินค้ า
จากจุดขนถ่ายสินค้ าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180
ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเส้ นทางการค้ าหลักทัว่ โลก และการเป็ นผู้บริ หารจัดการการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจาก
้
ประเทศต่าง ๆ มาสู่จดุ ขนถ่ายสินค้ าเข้ าประเทศ ซึ่งบริ ษัทมีการให้ บริ การจัดการขนส่งทังทางทะเลและทาง
อากาศ โดยบริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การจัดการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรื อหรื อเครื่ องบินเป็ นของตนเอง แต่จะจัดหา
ระวางเรื อหรื อเครื่ องบินรวมทังตู
้ ้ คอนเทนเนอร์ จากผู้ประกอบการขนส่งอันได้ แก่ บริ ษัทเรื อหรื อสายการบิน
เพื่อให้ บริ การแก่ลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการประสานงานกับ พันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถให้ บริ การเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากท่าเรื อหรื อสนามบินในต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่
ภายในประเทศต่าง ๆ นันได้
้ อีกด้ วย ทังนี
้ ้ รายได้ จากการให้ บริการดังกล่าวนับเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท โดย
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ปี 2556 และ6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศเท่ากับ
811.38 ล้ านบาท และ 415.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 86.69 ร้ อยละ และร้ อยละ
85.12 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลําดับ
การให้ บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทสามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งได้ ดงั นี ้
1.1) การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล : เป็ นการขนส่งที่เหมาะสําหรับลูกค้ าที่ต้องการขนส่งสินค้ า
ที่มีปริ มาณมาก และไม่ต้องการระยะเวลาขนส่งที่รวดเร็ วมากนัก เนื่องจากการขนส่งทางทะเลจะใช้
ระยะเวลาเดิ น ทางนานกว่า การขนส่ง ทางอากาศ แต่ส ามารถขนสิน ค้ า ได้ ค รั ง้ ละปริ ม าณมากจึง
สามารถช่วยลดต้ นทุนการขนส่งได้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีการให้ บริ การจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมทัง้
5 ทวีป ได้ แก่ ยุโรป, อเมริ กา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริ กา ซึ่งครอบคลุมท่าเรื อหลักของเขต
การค้ าสําคัญในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ได้ อย่างครบถ้ วนรวมกว่า 180 แห่ง สําหรับการขนส่งสินค้ าทาง
ทะเลสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
• การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมาะสําหรับลูกค้ าที่มี
ปริ มาณสินค้ าที่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
ั ้ ้ เพื่อบรรจุสนิ ค้ าของลูกค้ านัน้ ๆ เพียงราย
เดียวโดยไม่จําเป็ นต้ องไปร่วมแบ่งใช้ ต้ คู อนเทนเนอร์ กบั ลูกค้ ารายอื่น ๆ เช่น ผู้ผลิตสินค้ าเพื่อ
การส่งออก หรื อผู้จดั จําหน่ายสินค้ านําเข้ า-ส่งออกต่างๆ โดยบริ ษัทจะให้ บริ การจัดหาตู้คอน
เทนเนอร์ ขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสม, จัดหาสายเรื อตามตารางเวลาและข้ อกํ าหนดที่ลูกค้ า
ต้ องการ, จัดการด้ านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็ นตัวแทนในการออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
• การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมาะสําหรับ
กลุ่มลูกค้ าที่มีสินค้ าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อบรรจุสินค้ าของตนเองเพียงราย
เดียวได้ ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบการในธุรกิจให้ บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกันกับบริ ษัท
้ ้ ได้ ในช่วงเวลานันๆ
้ และรวมถึง
ที่ไม่มีปริ มาณสินค้ าที่มากพอจะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เองทังตู
กลุ่ม ผู้ผลิต และส่ง ออกสิน ค้ า ซึ่ง ปกติ ใ ช้ บ ริ การเช่ า ตู้ค อนเทนเนอร์ แ บบเต็ม ตู้ แต่มีสิน ค้ า
บางส่วนที่ไม่มากพอจะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เต็มตู้ได้ โดยบริ ษัทจะให้ บริ การรั บสินค้ าจาก
ลูกค้ าแต่ละรายมารวมกันและจัดสรรพื ้นที่ในการบรรจุเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ ที่จองไว้ ซึ่งบริ ษัท
จะคํานวณพื ้นที่และจัดวางสินค้ าให้ เหมาะสมกับลักษณะของสินค้ าและข้ อกําหนดของลูกค้ า
แต่ละราย เพื่อให้ สินค้ าของลูกค้ าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้คอนเทน
เนอร์ เดียวกันได้ อย่างปลอดภัย, ส่งได้ ตามกําหนด และอยูภ่ ายใต้ ต้นทุนที่ดีที่สดุ สําหรับลูกค้ า
แต่ละราย ทัง้ นี ้ เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจให้ บริ การ
จัดการขนส่งสินค้ าเช่นเดียวกับบริ ษัท จึงสามารถดําเนินการเรื่ องเอกสารพิธีการศุลกากรได้
เอง
ทังนี
้ ใ้ นปี 2556 และ6 เดือนแรกปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งระหว่างประเทศทาง
ทะเลเท่ากับ 798.09 ล้ านบาท และ 408.04 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 85.27 และ
ร้ อยละ 83.53 ของรายได้ จากการให้ บริการรวมในแต่ละปี ตามลําดับ
1.2) การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ : เป็ นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ใช้ ระยะเวลา
ในการเคลื่อนย้ ายสินค้ าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สนกว่
ั ้ าการขนส่งทางทะเล แต่มีต้นทุนที่สงู กว่า จึง
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เหมาะสําหรับการขนส่งสินค้ าที่มีอายุในการเก็บรักษาสันหรื
้ อต้ องการรักษาอุณหภูมิ เช่น ผักสดและ
ผลไม้ , สิน ค้ า ที่ มูลค่า สูง หรื อ ต้ อ งการการดูแ ลเป็ นพิเ ศษ เช่ น อัญ มณี แ ละทองคํ า รวมทัง้ สิน ค้ า ที่
ต้ องการความรวดเร็วในการจัดส่งซึง่ มีนํ ้าหนักและปริ มาณไม่มากนัก เช่น เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ
สําหรับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่ต้องการบริ การขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนี ้ บริ ษัทจะให้ บริ การ
จัดหาสายการบินตามตารางเวลาและข้ อกําหนดที่ลกู ค้ าต้ องการ, จัดการด้ านเอกสารพิธีการศุลกากร
้ ้ ในปี 2556 และ6 เดือนแรก ปี 2557 บริ ษัทมี
รวมถึงเป็ นตัวแทนในการออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า ทังนี
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศเท่ากับ 12.21 ล้ านบาท และ6.77 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1.30 และร้ อยละ 1.38 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวมในแต่ละปี
ตามลําดับ ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถให้ บริ การจัดการขนส่งทางอากาศรวมแล้ วกว่า 180 ประเทศ
เช่นเดียวกัน
1.3) บริ การอื่น ๆ : บริ ษัทมีการให้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการ
เป็ นตัวแทนในการออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวต้ องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้ านพิธีการศุลกากรและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนําเข้ า-ส่งออก เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถปฏิบตั ิตามข้ อ
กฎหมายที่เกี่ ย วข้ องในแต่ละประเทศได้ อย่างถูกต้ องและสามารถรั บหรื อส่งสิน ค้ าไปยัง จุดหมาย
ปลายทางได้ ตรงตามกําหนดเวลา นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าให้ ครบ
วงจร ในปี 2557 บริ ษัทจึงเริ่ มให้ บริ การด้ านคลังสินค้ า โดยจัดหาคลังสินค้ าที่เหมาะสมกับสินค้ าและ
ข้ อกําหนดของลูกค้ า รวมถึงให้ บริ การในการจัดการระบบบริ หารสินค้ าที่อยู่ในคลังแก่ลกู ค้ าอีกด้ วย
โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีคลังสินค้ าเพื่อให้ บริ การ 1 แห่งที่เขตปลอดอากรวินโคสท์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม.
้ ้ ในปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557
52 ตําบลท่าข้ าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทังนี
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การอื่น ๆ ดังกล่าวรวมเท่ากับ 1.07 ล้ านบาท และ 1.02 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.11 และร้ อยละ 0.21 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลําดับ

ตัวอย่างภาพการขนส่งระหว่างประเทศและการจัดตู้คอนเทนเนอร์

ตัวอย่างหน้ าจอระบบ Log Freight

ปั จจุบนั บริษัทมีสํานักงานที่ให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้ แก่ที่สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทในกรุงเทพ และสํานักงานสาขาที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2) การให้ บริ การขนส่ งในประเทศ บริ ษัทเริ่ มให้ บริ การขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหาง
ลากในปี 2554 เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่ใช้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับ
บริษัทอยูแ่ ล้ ว และยังเป็ นการขยายการทําธุรกิจโดยอาศัยความชํานาญในด้ านการบริการจัดการระบบขนส่ง
ของบริ ษัท เพื่อให้ บริ การแก่กลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศทางถนนด้ วยรถบรรทุกหัวลาก
และหางลากอีกด้ วย ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถบรรทุกหัวลากจํานวน 50 คัน และมีหางรถสําหรับต่อกับรถบรรทุก
หัวลากเพื่อขนสินค้ าจํานวน 98 หาง โดยหางลากของบริษัทมีทงแบบก้
ั้
างปลาซึง่ ออกแบบมาสําหรับใช้ วางตู้
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คอนเทนเนอร์ และแบบพื ้นเรี ยบที่สามารถใช้ วางตู้คอนเทนเนอร์ หรื อวางสินค้ าโดยตรงบนหางลาก การ
ให้ บริ การเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศของบริ ษัทนีม้ ีเส้ นทางให้ บริ การจากโรงงานผู้ผลิตสินค้ าไปยังจุดขน
ถ่ายสิน ค้ า เพื่ อเตรี ยมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสิน ค้ าในการนํ า เข้ าจากต่างประเทศมาสู่
โรงงานหรื อจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากต้ นทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยบริษัทมีจดุ ให้ บริการรับขนส่งสินค้ าในประเทศ ดังนี ้
• จุดบริการสุราษฎร์ ธานี : ตังอยู
้ ่ที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีการให้ บริ การการขนส่งทัง้
ระยะทางใกล้ และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกล้ จะใช้ เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน
ได้ แก่ การรับสินค้ าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ ธานีเพื่อนําไปส่งยังท่าเทียบเรื อหรื อสถานีรถไฟใน
เขตจังหวัดเดียวกัน หรื อนําไปส่งที่ท่าเรื อในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรื อภูเก็ต สําหรับการขนส่งระยะ
ทางไกลจะใช้ เวลาในการขนส่งเกินกว่า 1 วัน ได้ แก่ การขนส่งสินค้ าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ ธานี
ไปยังกรุ งเทพฯ หรื อจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้ าจากจังหวัดปลายทางหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกลับมา
ส่งยังจังหวัดในเขตภาคใต้
้
• จุดบริการแหลมฉบัง : ตังอยู
้ ท่ ี่อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ปั จจุบนั มีการให้ บริ การขนส่งทังแบบ
ระยะทางใกล้ ได้ แก่ การนําตู้คอนเทนเนอร์ เปล่าไปรับสินค้ าที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง และนํา
สินค้ าจากโรงงานมาส่งที่ท่าเรื อแหลมฉบัง และแบบระยะทางไกลโดยการนําตู้คอนเทนเนอร์ เปล่า
ไปรับสินค้ าในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกแล้ วนําสินค้ ากลับมาส่งที่ทา่ เรื อแหลมฉบัง
• จุดบริ การอื่นๆ : นอกจากจุดให้ บริ การทัง้ 2 แห่งดังกล่าวนี ้แล้ ว ภายในปี 2558 บริ ษัทยังมีแผน
ที่จะเปิ ดจุดให้ บริการรับส่งสินค้ าอีก 2 แห่ง ได้ แก่ จุดให้ บริ การที่จงั หวัดสงขลา เพื่อให้ บริ การรับส่ง
สินค้ าในเส้ นทางระหว่างท่าเรื อแหลมฉบังและท่าเรื อสงขลาหรื อท่าเรื อปี นัง และจุดให้ บริ การที่
จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ บริการรับส่งสินค้ าในเส้ นทางระหว่างท่าเรื อแหลมฉบังและจังหวัดอุดรธานี
ั ้ ่มผู้ผลิตสินค้ าใน
สําหรับกลุ่มลูกค้ าที่ใช้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าในประเทศของบริ ษัทนี ้ มีทงกลุ
ภาคเกษตรกรรม เช่น ยางพาราและข้ าว และกลุ่มผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ ากลุม่ อื่น ๆ เช่น เบียร์ , ยาง
รถยนต์, อุปกรณ์ก่อสร้ าง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในปี 2556 และ 6 เดือนแรก ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการ
ให้ บริการขนส่งในประเทศ เท่ากับ 117.87 ล้ านบาท และ 68.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 12.59 และร้ อยละ 14.10 ของรายได้ จากการให้ บริการรวมในแต่ละปี ตามลําดับ

ตัวอย่างภาพรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก
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สรุ ปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีดาํ เนินการด้ วยตนเอง และกรณีใช้ บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ของ NCL

2.2 การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
• การมีบคุ ลากรที่มีความรู้ความชํานาญ และมุง่ มัน่ ในการให้ บริการ
การให้ บริการด้ านจัดการขนส่งระหว่างประเทศนันต้
้ องอาศัยความรู้ความเข้ าใจในกฎระเบียบต่าง
ๆ ที่ บังคับใช้ ในการส่งออกหรื อ นํ าเข้ าและกฎหมายของประเทศต่างๆ เพราะแต่ละประเทศอาจมี
ข้ อบังคับที่แตกต่างกัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จัดเตรี ยมบุคลากรที่มีความรู้ ความรู้ ความชํานาญในธุรกิจ
จัด การขนส่ง ระหว่า งประเทศไว้ ค อยให้ บริ ก ารแก่ลูกค้ า โดยมี พ นักงานที่ ไ ด้ รับใบอนุญ าตเพื่ อ เป็ น
ผู้ชํานาญการศุลกากรประจําบริ ษัทถึง 2 คนคอยให้ คําแนะนําแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจะได้
้ ้
นําไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
เพื่อให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่า จะสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและ
สามารถรับหรื อส่งสินค้ าได้ ตามกําหนดเวลา รวมทังลดปั
้
ญหาความผิดพลาดอันที่จะก่อให้ เกิดความ
เสียหายในภายหลัง
นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้ านกฎระเบียบและกฎหมายดังกล่าวแล้ ว พนักงานของบริ ษัทยัง
เป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการทํางานในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีอายุการทํางานเฉลี่ยใน
บริษัทไม่ตํ่ากว่า 5 ปี จึงสามารถให้ คําแนะนําที่มาจากประสบการณ์การทํางานจริ งได้ เช่น การแนะนํา
ช่วงเวลาในการจองระวางเรื อที่มีปริมาณการส่งออกน้ อย หรื อการจัดเรี ยงสินค้ าจากลูกค้ าหลาย ๆ ราย
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ให้ อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ เดียวกันอย่างเหมาะสมโดยใช้ พื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งจะเป็ นการช่วย
ลดต้ นทุนการขนส่งให้ แก่ลกู ค้ าได้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ นอกจากการส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความชํานาญในหน้ าที่ที่รับผิดชอบแล้ ว
บริ ษัทยังมุ่งเน้ นการปลูกฝั งค่านิยมในการทํางานให้ แก่พนักงานว่า จะต้ องมีความมุ่งมัน่ และจริ งใจต่อ
การให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึ่งบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า แนวทางการทํางานดังกล่าวนับเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้
บริ ษัทสามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดีแก่ลกู ค้ า
ของบริษัทเสมอมา
• การพัฒนาคุณภาพในการให้ บริ การ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการด้ านโลจิสติกส์เป็ นอย่างดี เนื่องจากต้ นทุน
ด้ านโลจิสติกส์นนนั
ั ้ บเป็ นต้ นทุนที่สําคัญอย่างหนึ่งของลูกค้ า บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาขันตอนการ
้
ให้ บริ การให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่ อง โดยในส่วนของธุรกิจบริ การจัดการขนส่งระหว่า ง
ประเทศ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบ Log Freight ซึ่งเป็ นระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้ อมูล
ลูกค้ าเพื่อจัดการเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ ในการดําเนินการนําเข้ า-ส่งออก โดยใช้ ระยะเวลาที่สนที
ั ้ ่สดุ
ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถจัดทําใบตราส่ง (Bill of Lading) และ ใบสัง่ ปล่อยสินค้ า (Delivery Order) ซึง่
เป็ นเอกสารสําคัญที่ต้องนําไปใช้ ในการออกสินค้ าได้ ภายใน 1 วัน นอกจากนี ้ พนักงานของบริ ษัทยัง
สามารถตรวจสอบสถานะของขันตอนการดํ
้
าเนินการด้ านเอกสารให้ แก่ลกู ค้ าโดยผ่านระบบอินทราเน็ต
ซึ่งเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายส่วนกลาง จึงสามารถให้ บริ การแก่ลูกค้ าได้ โดยไม่มีข้อจํ ากัดด้ านสถานที่
ทํางาน
ในส่ ว นของธุ ร กิ จ บริ ก ารขนส่ ง ในประเทศนั น้ บริ ษั ท ได้ นํ า ระบบกํ า หนดตํ า แหน่ ง (Global
Positioning System: GPS) เข้ ามาใช้ ในการติดตามตําแหน่งรถบรรทุกหัวลากของบริ ษัท เพื่อให้
สามารถตรวจสอบตําแหน่งที่อยู่และความเร็ วของรถได้ แบบแบบเรี ยลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้
บริษัทสามารถวางแผนเส้ นทางการขนส่งและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้ าของลูกค้ าได้
• การให้ บริการที่ครบวงจร
บริษัทมุง่ มัน่ ในการนําเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ อย่างครอบคลุมให้ มากที่สดุ (Total Logistics Provider) โดยเริ่ มตังแต่
้ การให้ คําปรึกษาแก่ลกู ค้ าใน
การวางแผนและจัดหาวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้ าและข้ อกําหนดของลูกค้ า รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องของประเทศต่างๆ, การจัดหาและจองระวางเรื อหรื อเครื่ องบิน
ภายใต้ ต้นทุนที่ดีที่สุด, การดําเนินการบรรจุสินค้ าในตู้คอนเทนเนอร์ ให้ ปลอดภัยและใช้ พืน้ ที่ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด, การจัดการด้ านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าลูกค้ า
สามารถส่ง ออกหรื อ รั บ สิน ค้ า ได้ ตามกํ า หนด และทํ า หน้ า ที่ ในการติดตามรวมถึง ประสานงานกับ
พันธมิตรในต่างประเทศเพื่อขนส่งและกระจายสินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ โดย
บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางการค้ าซึง่ สามารถให้ บริการแก่ลกู ค้ าได้ ครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทัว่ โลก
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• การสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ
จากการที่บริษัทมีการพัฒนาระบบการให้ บริการอย่างต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมานานกว่า 18 ปี
ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากผู้ป ระกอบการรั บ จัด การขนส่ ง รายย่ อ ยในประเทศที่ จ ะ
มอบหมายให้ บ ริ ษั ท เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ลูกค้ า ของตน โดยผู้ป ระกอบการรายย่อ ยที่ มีข้ อ จํ า กัด ด้ า น
ขอบเขตการให้ บริ การนัน้ สามารถนําเสนอบริ การที่หลากหลายครอบคลุมให้ แก่ลกู ค้ าของตนเองมาก
ขึ ้นโดยผ่านการใช้ บริ การของบริ ษัท ส่งผลให้ ปัจจุบนั บริ ษัทเป็ นเสมือนศูนย์กลางของการรวบรวมการ
จัดส่งสินค้ า (Center of Consolidation) ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยต่าง ๆ เหล่านี ้ ซึง่ สําหรับบริ ษัท
แล้ ว ผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มนีจ้ ึงเป็ นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหน้ าที่รับงานจากลูกค้ าราย
ย่อยที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศมาส่งต่อให้ แก่บริษัทนัน่ เอง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งใน
ประเทศต่างๆ เพื่อที่จะทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการติดต่อประสานงานเพื่อให้ บริ การในเขต
ต่างประเทศ (Agent) ปั จจุบันบริ ษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะดังกล่าวกว่า 80 รายใน 30
ประเทศ ซึ่งทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ตงแต่
ั ้ ต้นทางในประเทศจนถึงจุดหมายปลายทางใน
ต่างประเทศได้ ครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทัว่ โลก นอกจากนี ้ พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทยังช่วยให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถขยายฐานลูกค้ า
ได้ และบริ ษัทยังสามารถขยายฐานลูกค้ าโดยการเป็ นผู้รับติดต่อประสานงานเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ของพันธมิตรดังกล่าวในเขตประเทศไทยอีกด้ วย
• ศักยภาพในการบริหารจัดการต้ นทุน
นับ ตัง้ แต่เริ่ ม ประกอบธุ รกิ จ บริ ษั ท สามารถสร้ างความเชื่ อ มั่น ในการให้ บ ริ การทัง้ แก่ คู่ค้า และ
พันธมิตรทางการค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศมาโดยตลอด ทําให้ บริ ษัทมีการเติบโตและขยาย
ฐานลูกค้ า ได้ อ ย่างต่อ เนื่ อ ง ซึ่ง การที่ บ ริ ษั ท มีป ริ มาณการขนส่ง อย่างสมํ่ าเสมอนัน้ ส่งผลให้ บริ ษั ท
สามารถเจรจากับคู่ค้าต่าง ๆ เช่น สายเรื อและสายการบิน เพื่อจองตารางการจัดส่งสินค้ าลงเรื อหรื อ
เครื่ องบินให้ เป็ นไปตามที่ลกู ค้ าต้ องการ และยังสามารถเจรจาต่อรองเพื่อบริ หารต้ นทุนค่าระวางซึ่ง
นับเป็ นต้ นทุนหลักในการให้ บริ การได้ นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่างๆ ยัง
ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลการบริ หารต้ นทุนในการให้ บริ การในประเทศต่างๆ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดอีกด้ วย
2.2.2 ลักษณะของลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของธุรกิจได้ ดงั นี ้
ธุรกิจบริการจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
บริษัทเป็ นผู้ให้ บริการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทังทางเรื
้
อและทางอากาศ โดยกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
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1. กลุม่ ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกและนําเข้ า (Exporter ,Importer) ซึง่ ได้ แก่โรงงานต่าง ๆ ที่เป็ น
ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้ า (Manufacturer) รวมถึ ง ผู้ป ระกอบการที่ เ ป็ นผู้ค้ า และจัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ
(Trader, Distributor) ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าข้ าว, ยางพารา, ยางรถยนต์ และสินค้ าอุปโภคบริ โภคต่าง
ั ้ ้ เพื่อ
ๆ เป็ นต้ น ซึ่งลูกค้ ากลุ่มนี ม้ กั มีปริ มาณสินค้ าที่จะขนส่งมากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
บรรจุสนิ ค้ าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวมักมีการใช้ บริ การจัดการขนส่งทาง
ทะเลแบบ FCL เป็ นหลัก สําหรับลูกค้ าในกลุม่ นี ้ จะอยูภ่ ายใต้ การดูแลของ “แผนกให้ บริ การบริ หาร
และจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF)” ซึง่ อัตราการเติบโตของลูกค้ าในกลุม่ นี ้จะขึ ้นอยู่กบั
การเติบโตของธุรกิจของลูกค้ าแต่ละราย ทังนี
้ ้ ลูกค้ าของบริ ษัทนันกระจายอยู
้
่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
ทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
2. กลุม่ ผู้ให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ า (Freight Forwarder) ลูกค้ ากลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบการที่ทํา
ธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่งเช่นเดียวกันกับบริ ษัท แต่มีปริ มาณการจัดส่งสินค้ าไม่มากพอที่จะเช่า
ตู้คอนเทนเนอร์ ได้ ทงตู
ั ้ ้ ได้ กลุ่มลูกค้ าดังกล่าวจึงมักใช้ บริ การขนส่งทางทะเลแบบ LCL กับบริ ษัท
สําหรับลูกค้ าในกลุม่ นี ้จะอยู่ภายใต้ การดูแลของ “แผนกให้ บริ การขนส่งและกระจายสินค้ าระหว่าง
ประเทศ (NVOCC)” ซึ่งการเติบ โตของลูกค้ า ในกลุ่มนี จ้ ะขึน้ อยู่กับการเติบ โตของปริ ม าณการ
ส่งออก-นําเข้ าสินค้ าของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ ธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งรายย่อยซึ่งเป็ น
ลูกค้ าและพันธมิตรทางการค้ าของบริษัทเติบโตไปด้ วย
ธุรกิจบริการขนส่ งในประเทศ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริการขนส่งภายในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อให้ บริการขนส่งสินค้ า
ภายในประเทศ ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจนี ้ได้ แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทังที
้ ่เป็ น
โรงงานผลิตสินค้ า (Manufacturer) หรื อผู้ค้าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ า (Trader, Distributor) ที่มีการขนส่งสินค้ าไปยัง
จุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าข้ าว, ยางพารา, ผู้จดั จําหน่ายเครื่ องดื่ม, ผู้ค้าวัสดุก่อสร้ าง เป็ น
ต้ น โดยลูกค้ าในกลุม่ นี ้จะอยูภ่ ายใต้ การดูแลของ “แผนกให้ บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้ าทางบก (Truck)” สําหรับ
อัตราการเติบโตของลูกค้ าในกลุม่ นี ้ จะขึ ้นอยูก่ บั การเติบโตของธุรกิจของลูกค้ าแต่ละราย
รายได้ แบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า (ล้ านบาท)
1. ธุรกิจจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
1.1. ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก/นําเข้ า
(Exporter/Importer)
1.2. ผู้ให้ บริ การรับจัดการขนส่ง (Freight
Forwarder)
รวมรายได้ จากธุรกิจจัดการขนส่ ง

2554

2556

ม.ค.-มิ.ย.57

มูลค่ า

%

มูลค่ า

%

มูลค่ า

%

มูลค่ า

%

332.50

65.54

395.83

54.50

528.30

56.85

266.21

54.92

166.63

32.85

268.99

37.04

283.08

30.46

149.62

30.87

499.13

98.39

664.82

91.54

811.38

87.32

415.83

85.79

-

2. ธุรกิจขนส่ งในประเทศ
ผู้ประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ (Manufacturer)
รวมรายได้

2555

-

-

-

8.20

1.62

61.44

8.46

117.87

12.68

68.86

14.21

507.33

100.0

726.26

100.0

929.25

100.0

484.69

100.0
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ทังนี
้ ้ เนื่องจากลูกค้ าของบริ ษัทนันกระจายอยู
้
่ในกลุม่ ธุรกิจต่างๆ เป็ นจํานวน 2,000 – 3,000 ราย
ทัง้ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ภาคการเกษตรและภาคอุต สาหกรรม รวมถึ ง กลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้
จากการให้ บริ การในแต่ละปี โดยในปี 2556 และ6 เดือนแรก ปี 2557 บริ ษัทมีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าใน
สัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการให้ บริ การเพียง 1 ราย โดยมีสดั ส่วนรายได้ จากลูกค้ าดังกล่าว
เท่ากับร้ อยละ 19.72 และร้ อยละ 17.41 ของรายได้ จากการให้ บริ การในปี 2556 และ6 เดือนแรก ปี 2557
ตามลําดับ
Exporter/Importer

55-65%

Agent
Agent

Freight Forwarder

Agent

30-35%
Agent

Manufacturer

10-15%

Agent

แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ จากกลุ่มลูกค้ าแต่ละกลุม่

2.2.3 การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทใช้ ช่องทางการจัดจําหน่ายทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยช่องทางการจําหน่ายทางตรงได้ แก่
การติดต่อกับลูกค้ าโดยตรงผ่านทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดและเวปไซต์ www.nclthailand.com ของบริ ษัท
โดยบริ ษัทมีการแบ่งส่วนงานออกเป็ น 3 ส่วนตามกลุ่มของลูกค้ าเพื่อทําหน้ าที่ติดตามข่าวสารและนําเสนอ
บริ การที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ให้ ได้ มากที่สดุ ซึ่งประกอบด้ วย แผนก
ให้ บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF), แผนกให้ บริ การขนส่งและกระจายสินค้ า
ระหว่างประเทศ (NVOCC) และแผนกให้ บริ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ าทางบก (Truck) โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
การตลาดและการขายจะเป็ นผู้ทําหน้ าที่ติดต่อกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายทังทางโทรศั
้
พท์และการนัดหมายเข้ าพบ
เพื่อนําเสนอบริการ
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายทางอ้ อมจากการแนะนําของลูกค้ าเดิมที่เคยใช้ บริ การกับบริ ษัท
และจากการแนะนําของพันธมิตรทางการค้ าของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ เอเย่นต์ของบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ โดยเอเย่นต์เหล่านี ้จะทําหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานในการบริ การจัดการ
การขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้ แก่บริ ษัท และในทางกลับกันก็จะแนะนําหรื อมอบหมายให้ บริ ษัทเป็ น
ผู้ดูแลลูกค้ าของเอเย่นต์ดงั กล่าวในการบริ การจัดการขนส่งในเขตประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดทํา
บันทึกข้ อตกลงทางธุรกิจกับเอเย่นต์รวมประมาณ 80 ราย ในทัว่ โลก ซึ่งการแนะนําลูกค้ าใหม่ของเอเย่นต์
เหล่านี ้นับเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายที่สําคัญอีกช่องทางหนึ่งของบริ ษัท (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในสรุ ปข้ อตกลง
agency agreement ในหัวข้ อ 5.2 สรุปสัญญาที่สําคัญ )
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นอกจากช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรงและทางอ้ อมดังที่กล่าวข้ างต้ นแล้ วนัน้ ทางบริ ษัทยังมี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้ ค่คู ้ าและลูกค้ ารู้ จกั บริ ษัทโดยการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ แก่ สมาคมหอการค้ าไทย, สมาคมชิบปิ ้งแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่ง
สินค้ าและโลจิสติกส์ และ World Cargo Alliances : WCA อีกด้ วย
2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์
โลจิสติกส์ นับเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการลดต้ นทุนและเพิ่มกํ าไรให้ กับธุรกิจโดยกระบวนการโลจิ
สติกส์นนคลอบคลุ
ั้
มตังแต่
้ กิจกรรมด้ านการขนส่งและเคลื่อนย้ ายปั จจัยการผลิตมาสูโ่ รงงาน, การเก็บรักษา
ปั จจัยการผลิตและสินค้ าที่ผลิตได้ และการส่งสินค้ าที่ผลิตได้ กระจายไปสูผ่ ้ บู ริ โภค ในปี 2555 ต้ นทุนโลจิสติ
กส์รวมของประเทศไทยมีมลู ค่าประมาณ 1,711 พันล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 14.3 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ต้ นทุนค่าขนส่งสินค้ าเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 50, ต้ นทุนการเก็บรักษาสินค้ าเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 40 และต้ นทุนด้ านการบริ หาร
จัดการโลจิสติกส์เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของต้ นทุนโลจิสติกส์รวม
สํ า หรั บ “การบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ” นัน้ ตามนิ ย ามของสภาการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ห่ ง
สหรั ฐอเมริ กา หมายถึง “กระบวนการทํ างานต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการวางแผน, การดํ าเนิ นการ และการ
ควบคุมการทํางานขององค์กร รวมทัง้ การบริ หารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิ นที เ่ กี ่ยวข้อง ให้เกิ ดการ
เคลื ่อนย้าย, การจัดเก็บ, การรวบรวม, การกระจายสิ นค้า วัตถุดิบ ชิ้ นส่วนประกอบ และการบริ การ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสูงสุด โดยคํ านึงถึ งความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสํ าคัญ”
ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่สามารถบริ หารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ได้ ทงระบบนั
ั้
น้ ก็อาจใช้ บริ การจากผู้
ให้ บริการกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Provider)เนื่องจากไม่มีความสามารถในบางขันตอนหรื
้
อดําเนินการ
เองแล้ วไม่ค้ มุ ค่าจึงหาผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมเหล่านี ้มารับผิดชอบแทน ซึ่งการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งกลุม่ ได้ ดงั นี ้
ผู้ให้ บริการ 1)

การขนส่ ง

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

ผู้ประกอบการขนส่งทางบก
X
ผู้ประกอบการขนส่งทางนํ ้า
X
ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ
X
ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง
X
X
ผู้ประกอบการคลังสินค้ า
X
ที่มา
1) รายงานธุรกิจบริ การ : โลจิสติกส์ ของกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

บริการพัสดุ
และไปรษณีย์
X
X
X

ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ การกิจกรรมโลจิสติกส์แต่ละรายสามารถให้ บริ การได้ ครอบคลุมได้ ในหลายบริ การซึง่ ขึ ้นอยู่
กับความพร้ อมและศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย ดังเช่นการให้ บริ การของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่
แนล โลจิสติกส์ จํ า กัด (มหาชน) ซึ่ง สามารถให้ บ ริ การได้ ทัง้ การเป็ นตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง, การ
ให้ บริการขนส่งทางบก และการบริหารจัดการคลังสินค้ า เป็ นต้ น
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ภาพรวมการขนส่ งสินค้ าของประเทศไทย
รูปแบบการขนส่งสินค้ าของประเทศไทยนันประกอบด้
้
วย 4 รูปแบบ ได้ แก่
 การขนส่งทางบก ซึง่ ประกอบด้ วย การขนส่งทางถนน และการขนส่งทางราง
 การขนส่งทางนํา้ ซึ่งประกอบด้ วย การขนส่งทางทะเล และการขนส่งทางลํานํา้ ได้ แก่ คลอง
และแม่นํ ้า
 การขนส่งทางอากาศ
 การขนส่งทางท่อ
โดยลักษณะทัว่ ไปของการขนส่งแต่ละรูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
ทางเลือกการขนส่ ง
ถนน
ราง
ลํานํา้
ทะเล
อากาศ
ท่ อ
ประเภทสินค้ า
ทัว่ ไป
มูลค่าตํ่า
มูลค่าตํ่า
มูลค่าตํ่า
มูลค่าสูง
ทัว่ ไป
ปริมาณสินค้ า
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
มากที่สดุ
ต้ นทุน/หน่ วย
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่าที่สดุ
ตํ่าที่สดุ
แพงที่สดุ
ตํ่า
ระยะเวลา
ช้ าที่สดุ
ช้ าที่สดุ
เร็วที่สดุ
เร็วกว่า
เร็ว
ช้ า
ที่มา
รายงานพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อการนําแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
เกณฑ์

การขนส่งระหว่างประเทศ
ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออก-นําเข้ าปี ละประมาณ 6.00 - 8.00 ล้ านล้ านบาท โดยสินค้ าหลักที่มี
มูลค่าการส่งออกมากที่สดุ ได้ แก่ สินค้ าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มยานยนต์, กลุ่มสินค้ าเกษตรแปรรู ป และสินค้ า
เกษตร สําหรับสินค้ าที่มีมลู ค่าการนําเข้ าสูงสุดได้ แก่ ได้ แก่ สินค้ าในกลุ่มเชื ้อเพลิง, กลุ่มเครื่ องจักรและอุปกรณ์
และกลุม่ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
แผนภาพแสดงมูลค่ าการส่ งออก-นําเข้ าของประเทศไทย (หน่ วย : ล้ านล้ านบาท)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการการขนส่งสินค้ าเข้ าและออกจากประเทศในแต่ละปี จะพบว่ามีการใช้
รูปแบบการขนส่งต่าง ๆ ดังนี ้
ปริมาณการส่ งสินค้ า
รวมขาเข้ าและขาออก
ทางเรื อ

2551

2552

2553

2554

2555

ล้ านตัน

ร้ อยละ

ล้ านตัน

ร้ อยละ

ล้ านตัน

ร้ อยละ

ล้ านตัน

ร้ อยละ

ล้ านตัน

ร้ อยละ

193.3

89.2

182.4

89.2

192.4

89.0

193.6

88.8

194.3

88.4

ทางรถยนต์

16.1

7.4

21.3

10.4

22.9

10.6

23.5

10.8

24.6

11.2

ทางเครื่ องบิน

0.7

0.3

0.6

0.3

0.7

0.3

0.7

0.3

0.7

0.3

ทางรถไฟ

0.4

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

ทางไปรษณีย์และอื่น 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

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (รวบรวมจากกรมศุลกากร)

จากข้ อมูลข้ างต้ นพบว่าการขนส่งสินค้ าทางเรื อนับเป็ นช่องทางหลักของการค้ าระหว่างประเทศมา
โดยตลอด โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-90 ของปริ มาณการส่งออก-นําเข้ าในแต่ละปี เนื่องจากการขนส่ง
ทางเรื อเป็ นรู ปแบบที่สามารถขนส่งสินค้ าได้ ในปริ มาณมากและมีต้นทุนต่อหน่วยที่ตํ่ากว่าการขนส่งรูปแบบอื่น แต่
อาจจะใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน รูปแบบรองลงมาได้ แก่การขนส่งทางบกและทางอากาศ โดยในปี 2554 และปี

2555 ประเทศไทยมีปริ มาณการขนส่งสินค้ าทางทะเลคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 88.8 และ88.4
ตามลําดับ
ปั จจุบันการขนส่งทางเรื อระหว่างประเทศเกือบทัง้ หมดจะผ่านท่าเรื อหลัก 2 แห่ง ได้ แก่ ท่าเรื อ
กรุงเทพ (คลองเตย) และท่าเรื อนํ ้าลึกแหลมฉบัง ซึง่ จากสถิติของการท่าเรื อแห่งประเทศไทยพบว่าในปี 2556
มีสินค้ าถึง 1.38 ล้ านตู้ (ตู้ :TEU) หรื อเท่ากับประมาณ 19.63 ล้ านตัน และ 6.04 ล้ านตู้ (ตู้: TEU) หรื อ
เท่ากับประมาณ 67.07 ล้ านตัน ผ่านท่าเรื อกรุงเทพและท่าเรื อแหลมฉบังตามลําดับ
หน่วย: TEU
ปริมาณสินค้ าขาเข้ า
และขาออก
ท่าเรื อกรุงเทพ
ท่าเรื อแหลมฉบัง
รวม
ที่มา กรมท่าเรื อ

2555

2556

1,397,444
5,926,439
7,323,883

1,379,718
6,041,476
7,421,194

6 เดือนแรก
ปี 2556
730,485
2,933,991
3,664,476

6 เดือนแรก
ปี 2557
737,310
3,157,963
3,895,273

การขนส่งสินค้ าภายในประเทศ
การขนส่งสินค้ าภายในประเทศของไทยส่วนใหญ่ยงั ใช้ การขนส่งทางถนนเป็ นหลัก เนื่องจากมีเส้ นทางที่
คลอบคลุมทังประเทศ
้
ทําให้ มีความสะดวกและรวดเร็ วในการกระจายสินค้ าไปสู่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างทัว่ ถึง แม้ ว่าจะมี
ต้ นทุนการขนส่งที่สงู กว่าการขนส่งทางรางหรื อทางนํ ้าเนื่องจากโครงสร้ างพื ้นฐานของไทยในระบบการขนส่ง

ทางรางหรื อทางเรื อชายฝั่ งนันยั
้ งไม่เอื ้ออํานวย ตังแต่
้ ปี 2551 ปริ มาณการขนส่งภายในประเทศโดยรวมมี
ปริมาณเพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ในปี 2554 การขนส่งทางถนนหลายสายไม่สามารถใช้ งานได้ ก็ตาม

2-19

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ปริมาณการ
ขนส่ งสินค้ า

2551

2552

2553

2554

2555

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

พันตัน

ร้ อยละ

ทางรถ

424.5

81.4

423.7

82.7

420.4

81.4

406.5

80.4

425.8

81.9

ทางเรื อ

83.7

16.0

77.3

15.1

84.9

16.4

88.2

17.4

82.4

15.8

ทางรถไฟ

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

ทางเครื่ องบิน
รวม

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ประมาณการจากข้ อมูลการสํารวจปริ มาณการขนส่งทางถนน
กรมขนส่งทางบก)

แนวโน้ มธุรกิจโลจิสติกส์
ธุ ร กิ จ ในกลุ่ม โลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะนั บ ตัง้ แต่ ที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ จดั ทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
เป็ นครัง้ แรกในปี 2548 และยังคงมีแนวโน้ มที่จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากทัง้
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังนี ้
• ภาครัฐให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริ มด้ านโลจิสติกส์โดยมีการกํ าหนด “แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในแผนฉบับล่าสุดประกอบด้ วย 3 ภารกิจหลัก ได้ แก่ 1.
การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ (Supply Chain Enhancement) 2. การยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวกทางการค้ า (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. การพัฒนา
ปั จจัยสนับสนุนต่าง ๆ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ทังนี
้ ้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้ แก่ประเทศและบรรลุเป้าหมายในการเป็ น “Logistics Hub” ของภูมิภาคอาเซียน
• ภาคธุรกิจมีการขยายฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินค้ าออกสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทัง้ มีการขยายตัวของ
ความเป็ นเมืองออกจากส่วนกลางมากขึ ้น ประกอบกับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ที่สง่ ผลให้
เกิดการค้ าการลงทุนมากขึ ้น ย่อมส่งผลให้ เกิดความต้ องการในการใช้ บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ ้นด้ วย
• ภาคธุรกิจให้ ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการโลจิสติกส์มากขึน้ เห็นได้ จากการที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศมีแนวโน้ มลดลงจากร้ อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มาเป็ นร้ อยละ 14.3 ของ GDP ในปี 2555
นับเป็ นโอกาสของผู้ให้ บริการด้ านโลจิสติกส์ที่จะนําเสนอบริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ช่วยลดต้ นทุนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
• ประเทศไทยมีจดุ แข็งด้ านทําเลที่ตงซึ
ั ้ ง่ อยู่ศนู ย์กลางของภูมิภาคและมีพื ้นที่ติดชายฝั่ งทะเลค่อนข้ างมากโดย
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน 4 ประเทศ ได้ แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และมีจงั หวัด
ที่สามารถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านได้ ถึง 30 จังหวัด รวมทังสามารถเชื
้
่อมต่อไปยังประเทศข้ างเคียง เช่น
เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ได้ อีกด้ วย ส่งผลให้ กิจกรรมด้ านโลจิสติกส์ของประเทศไทยยัง
สามารถขยายขอบข่ายการให้ บริ การได้ อีกมาก
• ศูน ย์ กลางกิ จกรรมการค้ า ของโลกมี แ นวโน้ มที่ จ ะเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศในซี กโลกตะวันตกมาสู่กลุ่ม
ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุม่ ประเทศในเอเชีย เนื่องจากกลุม่
ประเทศดังกล่าวมีการเปิ ดเสรี ทางการค้ ามากขึน้ และมีกําลงซื ้อของประชากรเพิ่มสูงขึน้ จึงเป็ นโอกาสให้
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ประเทศไทยสามารถขยายการค้ าการลงทุนไปสู่เขตการค้ าใหม่ๆ นอกจากนี ้ จากการที่ประเทศไทยมีความ
ได้ เปรี ยบด้ านทําเลที่ตงั ้ ยังส่งผลให้ ประเทศไทยได้ ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ ายสินค้ าระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคโดยใช้ เส้ นทางผ่านประเทศไทยมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
• การเปิ ดเสรี ทางด้ านการค้ า การลงทุน และธุรกิจบริการ ภายในกรอบ AEC ในปี 2558 จะส่งผลให้ เกิดความ
ต้ องการแลกเปลี่ยนสินค้ าและทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างมาก
ประกอบกับแนวโน้ มการผ่อนคลายกฎระเบียบด้ านการคมนาคมขนส่งข้ ามพรมแดนภายใต้ กรอบ AEC ย่อม
เป็ นปั จจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ ธุรกรรมด้ านโลจิสติกส์เติบโตได้ มากยิ่งขึ ้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่กํากับดูแลการให้ บริ การโลจิสติกส์โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายหลาย
ฉบับที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละกิจกรรมของการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์
เช่น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ พ.ศ. 2548,
พระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464, พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522,
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ ้า
ไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เป็ นต้ น สําหรับกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทมีดงั นี ้
พระราชบัญญัตกิ ารรั บขนของทางทะเล พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติรับขนของทางทะเลคือพระราชบัญญัติที่ใช้ บงั คับแก่การขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึง่ ใน
ราชอาณาจักรไปยังที่อีกแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักร โดยตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวกําหนดให้ ผ้ ขู นส่งไม่ต้องรับผิด
ในกรณีที่เกิดการสูญหาย เสียหาย หรื อส่งมอบล่าช้ า อันเป็ นผลมาจากเหตุสดุ วิสยั , อุบตั ิเหตุแห่งท้ องทะเล, การ
สงคราม หรื อเหตุอื่นใดตามหมวด 5 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี ้ ซึง่ หมายความรวมถึงการไม่ต้องรับผิดในกรณีที่
ความเสียหายเกิดจากความผิดของผู้สง่ ของ หรื อเกิดจากสภาพแห่งของนันเอง
้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ขู นส่งต้ องรับผิด พระราชบัญญัติดงั กล่าวได้ จํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ เพียง 10,000
บาทต่อ 1 หน่วยการขนส่ง หรื อ กิโลกรัมละ 30 บาทต่อนํ ้าหนักสุทธิแห่งของนัน้ แล้ วแต่เงินจํานวนใดจะมากกว่า แต่
ต้ องไม่เกินกว่าราคาของนัน้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหมวด 6 มาตราที่ 58-61)
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
กฎหมายแพ่งเป็ นกฎหมายเอกชนว่าด้ วยเรื่ องสิทธิ หน้ าที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ส่วน
กฎหมายพาณิชย์คือกฎหมายว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของบุคคล อันเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้ า
โดยวางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้ าหรื อธุรกิจระหว่างบุคคล สําหรับในการประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งในประเทศ
ของบริษัทนัน้ กฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ บริษัทต้ องรับผิดในกรณีที่สนิ ค้ าเกิดการสูญหายหรื อบุบสลาย หรื อส่งมอบ
ล่าช้ า เว้ นแต่พิสจู น์ได้ วา่ เกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเกิดจากสภาพแห่งของนันเอง
้ หรื อเกิดจากความผิดของผู้สง่ (ดู
รายละเอียดได้ ในมาตราที่ 420 และ 616)
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ทังนี
้ ้ ในการป้องกันความเสี่ยงจากการให้ บริการรับขนส่งในประเทศของบริษัทนัน้ บริ ษัทได้ การซื ้อประกันภัย
สินค้ าที่รับขนส่ง, ประกันภัยรถบรรทุก และประกันภัยอุบตั ิเหตุ ซึง่ มีทนุ ประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ ้น
ในส่วนของการให้ บริการจัดการพิธีศลุ กากรซึง่ บริษัทได้ รับมอบอํานาจจากลูกค้ าให้ เป็ นตัวแทนในการทําพิธี
การศุลกากรนัน้ ตามกฎหมายดังกล่าวระบุไว้ วา่ การทําตามกรอบหนังสือมอบอํานาจที่ได้ รับ บริ ษัทมิต้องรับผิดเป็ น
การส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทอยูใ่ นฐานะตัวแทน ดังนัน้ ผู้มอบอํานาจให้ บริษัทย่อมเป็ นผู้มีความ
ผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทังหลายที
้
่ตวั แทนได้ ทําไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจนัน้ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ในตามมาตราที่ 820)
ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
จากข้ อมูลของสํานักงานคณะกรรมการและพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ในปี
2554 ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการในกลุม่ ธุรกิจให้ บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
จํานวน 18,399 ราย โดยมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2548 โดยเฉลี่ยร้ อยละ 3.7 ต่อปี โดย
้ ้นประมาณ 12,000 ราย หรื อคิดเป็ น
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์สว่ นใหญ่ประกอบธุรกิจด้ านการขนส่ง รวมทังสิ
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 66 ของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีมลู ค่าธุรกิจรวมประมาณ 459,000 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 72.2 ของมูลค่าธุรกิจรวม
สําหรับผู้ประกอบการไทยในกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทนัน้ จากข้ อมูล
จํานวนสมาชิกของสมาคมชิปปิ ง้ แห่งประเทศไทยพบว่ามีทงสิ
ั ้ ้น 1,099ราย เป็ นผู้ประกอบการในภาคกลาง
875 ราย, ภาคตะวันออก 58 ราย, ภาคเหนือ 50 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ราย และภาคใต้ 86
ราย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการให้ บริ การรับจัดการขนส่งแบบไม่เต็มตู้
(LCL) หรื อมีการให้ บริ การเพียงบางอย่าง ผู้ประกอบการเหล่านี ้จึงเป็ นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหน้ าที่
รั บ งานจากลู ก ค้ ารายย่ อ ยที่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศมาส่ ง ต่ อ ให้ แก่ บ ริ ษั ท มากกว่ า เป็ นคู่ แ ข่ ง ส่ ว น
ผู้ ประกอบการไทยรายใหญ่ ที่ มี ก ลุ่ม ลูก ค้ าใกล้ เ คี ย งกั บ ของบริ ษั ท นั น้ มี ป ระมาณ 25 ราย แบ่ ง เป็ น
ผู้ประกอบการไทยประมาณ 15 รายและผู้ประกอบการต่างประเทศรวมถึงบริ ษัทในเครื อรวมประมาณ 10
ราย อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารประเมินว่า การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยด้ วยกันนัน้ ยังคงไม่รุนแรงนัก
เนื่ องจากตลาดของโลจิสติกส์นัน้ มีขนาดใหญ่ และมีแนวโน้ มที่ จะขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ผู้ประกอบการ
ทังหลายจึ
้
งมีทงการแข่
ั้
งขันเพื่อเสนอบริ การให้ แก่ลกู ค้ าและในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนหรื อร่ วมมือ
กันเพื่อให้ สามารถบริการลูกค้ าของตนด้ วยเช่นกัน
ในส่วนของการแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างชาตินนั ้ ผู้บริหารประเมินว่าอาจจะมีความรุนแรงมาก
ขึ ้นภายหลังจากการเปิ ดเสรี สาขาบริ การด้ านโลจิสติกส์ภายใต้ กรอบ AEC ประกอบกับการที่ประเทศไทย
ตังเป
้ ้ าหมายเป็ น “Logistics Hub” ของภูมิภาคนัน้ จะเป็ นปั จจัยที่ดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างชาติเข้ ามา
แข่งขันมากขึ ้น ซึ่งตังแต่
้ ในปี 2556 ประเทศไทยได้ มีนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบโดยการเพิ่มสัดส่วนให้
ชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ ถงึ ร้ อยละ 70 อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารของบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า
ผู้ประกอบการไทยยังคงมีความได้ เปรี ยบในด้ านความเชี่ยวชาญด้ านระบบขนส่งและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ภายในประเทศ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในการที่จะบริ หารจัดการต้ นทุนโลจิสติกส์ให้ เกิดประสิทธิ ภาพที่สุด
ดังนัน้ หากผู้ประกอบการต่างชาติต้องการที่จะเข้ ามามีสว่ นแบ่งในตลาดโลจิสติกส์ของไทย ก็น่าจะเข้ ามาใน
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รู ปแบบของการร่ วมทุนหรื อเป็ นพันธมิตรทางการค้ ากับผู้ประกอบการในไทย เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายการ
ให้ บริการที่ตนในต่างประเทศกับพันธมิตรที่เป็ นผู้ประกอบการไทยมากกว่า
จากการให้ บริ การที่หลากหลายครอบคลุมของบริ ษัทและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่
พร้ อมนําเสนอทางเลือกที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ าและคู่ค้า ส่งผลให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถรักษาความเป็ น
ผู้นําด้ านการให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของปริ มาณตู้คอนเทน
เนอร์ ที่บริ ษัทเป็ นผู้ส่งออก-นําเข้ ากับปริ มาณตู้คอนเทนเนอร์ ขาเข้ า-ออกที่ท่าเรื อกรุ งเทพและท่าเรื อแหลม
ฉบัง พบว่า บริ ษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการเป็ นผู้ให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล
ดังนี ้

รายละเอียด
ปริ มาณตู้คอนเทนเนอร์ ขาเข้ า-ออกที่ทา่ เรื อ1)
ปริ มาณตู้คอนเทนเนอร์ ขาเข้ า-ออกที่บริ ษัทให้ บริ การ 2)
ส่วนแบ่งตลาด (ร้ อยละ)
ที่มา : 1) กรมท่าเรื อ
2)ข้ อมูลจากบริ ษัท

2555
7,323,883
19,681
0.27

2556
7,421,194
27,929
0.38

หน่วย: TEU
6 เดือนแรก
2557
3,895,273
14,981
0.38

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก
ธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าด้ วยรถบรรทุกนัน้ เป็ นตลาดที่มีผ้ ปู ระกอบการจํานวนมากและส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็ก โดยจากข้ อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า ณ สิ ้นสุด 31 กรกฏาคม 2557 ทั่วประเทศมีจํานวน
ผู้ประกอบการขนส่งด้ วยรถบรรทุกสําหรับการรับจ้ าง รวมทังสิ
้ ้น 17,409 ราย เป็ นผู้ประกอบการในภาคกลาง 5,041
ราย, ภาคตะวันออก 2,081 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,776 ราย, ภาคเหนือ 2,551 ราย, ภาคตะวันตก 1,882
ราย และภาคใต้ 1,078 ราย โดยจากเอกสารประกอบการสัมมนา “เสริ มศักยภาพการค้ าอาเซียน ด้ วยคุณภาพการ
ขนส่งไทย” ซึง่ จัดขึ ้นโดยกรมการขนส่งทางบก สัดส่วนของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึง่ มีรถจํานวนไม่เกิน 10 คันนัน้ มี
สัดส่วนมากถึงร้ อยละ 78 ในขณะที่จํานวนผู้ประกอบการขนาดกลางซึง่ มีจํานวนรถไม่เกิน 50 คัน มีอยู่ประมาณร้ อย
ละ 16 และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซงึ่ มีรถมากกว่า 50 คันขึ ้นไปนัน้ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 6
ปั จจุบนั บริ ษัทมีรถบรรทุกหัวลากจํานวน 50 คัน และหางลากจํานวน 98 หาง โดยกลุ่มลูกค้ าและจุด
ให้ บริการหลักของบริ ษัทนันอยู
้ ่ที่ จ.สุราษฏร์ ธานี ซึง่ ผู้บริ หารประเมินว่าในเขตภาคใต้ นนั ้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ที่มี
ศัก ยภาพในการแข่ง ขัน กับ บริ ษั ท เป็ นจํ า นวนประมาณ 7-8 รายโดยแต่ละรายมี จํา นวนรถประมาณ 50-300 คัน
สําหรับในเขตภาคตะวันออกซึง่ บริษัทมีจดุ ให้ บริการอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรีนนั ้ ผู้บริหารประเมินว่ามีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่
จํานวนมาก โดยแต่ละรายมีจํานวนรถมากกว่า 100 คัน อย่างไรก็ดี ศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจขนส่งนันขึ
้ ้นอยู่กบั
คุณภาพในการให้ บริ การและความสามารถในการจัดหาพนักงานขับรถที่มีมาตรฐาน ดังนัน้ การมีจํานวนรถเพื่อ
ให้ บริการมากจึงมิใช่ปัจจัยชี ้วัดว่าจะสามารถได้ รับงานจากลูกค้ าแต่อย่างใด
ภาวะการแข่งขันโดยรวมในธุรกิจขนส่งด้ วยรถบรรทุกหัวลากนัน้ ผู้บริ หารประเมินว่าไม่รุนแรงนักโดยจะมี
การแข่งขันกันเพียงบางช่วงเวลา และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการแต่ละรายก็สามารถเป็ นพันธมิตรทางการค้ ากัน
ได้ เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบการรายใดได้ รับงานที่เกินกว่าความสามารถที่ตนจะให้ บริ การได้ ก็จะมีการติดต่อหา
ผู้ประกอบการรายอื่นให้ มาช่วยรับงานต่อไป (Subcontract) สําหรับการให้ บริ การของบริ ษัทก็เช่นเดียวกัน โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่มีการทําข้ อตกลงร่วมกันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรประมาณ 10 ราย
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จากการพัฒ นาการให้ บ ริ การด้ วยการนํ าเอาระบบ GPS มาใช้ ในการวางแผนและควบคุมคุณ ภาพการ
ให้ บริ การ และความใส่ใจในการพัฒนามาตรฐานพนักงานขับรถของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องด้ วยการจัดฝึ กอบรมและ
สร้ างมาตรการจูงใจในการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดนํ ้ามัน ทําให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ามีศกั ยภาพเพียงพอในการแข่งขัน
และการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังอาศัยข้ อได้ เปรี ยบจากการที่เป็ นผู้ให้ บริ การรั บจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทําให้
สามารถนํ า เสนอบริ ก ารต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง เชื่ อ มโยงทัง้ การให้ บริ ก ารจั ด การขนส่ ง ระหว่ า งประเทศและการขนส่ ง
ภายในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึง่ ทําให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ บริ การที่หลากหลายด้ านโลจิสติกส์
ได้ จากบริษัทเพียงแห่งเดียว
2.3 การจัดหาบริการ
2.3.1 การจัดหาและแหล่ งที่มาของบริการ
ธุรกิจรั บจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
ในการให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศบริ ษัทจะต้ องจัดหาระวางเรื อหรื อเครื่ องบินจาก
ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และมีการประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อช่วยใน
การให้ บริการ โดยแหล่งที่มาของบริการต่าง ๆ ดังกล่าว มีดงั นี ้
ระวางเรื อหรื อเครื่ องบิน
ค่าระวางเรื อหรื อเครื่ องบินนันนั
้ บเป็ นต้ นทุนหลักในการให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-85 ของต้ นทุนการให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศของบริ ษัท โดย
บริ ษัทมีการจัดหาระวางเรื อหรื อเครื่ องบินจากผู้ประกอบการในประเทศเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 70-75 ของต้ นทุนค่าระวางรวม ซึ่งต้ นทุนดังกล่าวจะมีการจ่ายชําระให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการขนส่ง
โดยตรงเป็ นสกุลเงินบาท ในแต่ละปี บริ ษัทมีการจัดหาระวางเรื อหรื อเครื่ องบินจากผู้ประกอบการขนส่งรวม
แล้ วกว่า 300 ราย ทังนี
้ ้ จากการที่บริ ษัทมีการจองระวางเรื อหรื อเครื่ องบินอย่างสมํ่าเสมอ จึงสามารถเจรจา
กับผู้ให้ บริการขนส่งในการขอกําหนดราคาค่าระวางล่วงหน้ าในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 – 30 วัน
สํ า หรั บ ในบางกรณี ที่ บ ริ ษั ท จะต้ อ งให้ บ ริ ก ารจัด การการขนส่ ง ในเขตต่ า งประเทศ บริ ษั ท จะ
ประสานงานกับเอเย่นต์ซึ่งเป็ นพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ ให้ เป็ นผู้ช่วยดําเนินการให้ ดังนัน้ ต้ นทุนค่าระวาง
ในส่วนของการให้ บริ การในต่างประเทศที่มีการให้ บริ การโดยใช้ เอเย่นต์นนั ้ จะมีการจ่ายชําระเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ โดยเอเย่นต์จะเรี ยกเก็บค่าระวางและค่าบริ การต่าง ๆ สําหรับการที่บริ ษัทใช้ บริ การเอเย่นต์ใน
การช่วยจัดการการขนส่งดังกล่าว ซึ่งต้ นทุนค่าระวางที่มีการจ่ายชําระเป็ นสกุลเงินต่างประเทศนันคิ
้ ดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 20-25 ของต้ นทุนค่าระวางรวมของบริ ษัท
เอเย่นต์ (Agent)
ในกรณี ที่บริ ษัทมีการให้ บริ การจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ เช่น การจัดการขนส่งสินค้ าจาก
ท่าเรื อในต่างประเทศไปสู่จดุ หมายปลายทางภายในประเทศต่างๆ บริ ษัทจะประสานงานกับเอเย่นต์ซึ่งเป็ น
พันธมิตรทางการค้ าที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อช่วยดําเนินการในขันตอนดั
้
งกล่าว โดยเอเย่นต์ของบริ ษัทนัน้
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ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทําหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานในการบริ การ
จัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้ แก่บริ ษัท รวมถึงเป็ นผู้ช่วยเก็บค่าบริ การให้ แก่บริ ษัทในกรณีที่
ลูกค้ าของบริษัทระบุให้ มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การที่ปลายทางในต่างประเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดทําบันทึก
ข้ อตกลงทางธุรกิจกับเอเย่นต์รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งพร้ อมช่วยดูแลการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทใน
เขตประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศทัว่ โลก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในสรุปข้ อตกลง agency agreement ในหัวข้ อ
5.2 สรุ ปสัญญาที่สําคัญ)ในการจ่ายชําระต้ นทุนค่าระวางรวมทังต้
้ นทุนค่าบริ การของเอเย่นต์เหล่านี ้ จะมี
การจ่ายชําระเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
นโยบายในการคัดเลือกเอเย่นต์
1. มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล โดยสามารถแสดงเอกสารได้ อย่างชัดเจน
2. เป็ นนิติบคุ คลที่ก่อตังมาแล้
้
วอย่างน้ อย 1 ปี หรื อสามารถแสดงให้ เห็นได้ วา่ มีประสบการณ์ใน
การเป็ นเอเย่นต์มาก่อน โดยสามารถสอบทานหรื ออ้ างอิงข้ อมูลการทํางานได้ จากเอเย่นต์ที่
เป็ นพันธมิตรทางการค้ ากับบริษัท
3. เป็ นสมาชิกของ WCA หรื อองค์กรหรื อสมาคมที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล หรื อได้ รับการ
แนะนําจากเอเย่นต์ที่เป็ นพันธมิตรทางการค้ าของบริษัท
4. ยินยอมที่จะทําสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามรูปแบบที่บริษัทกําหนด
หรื อตาม
รูปแบบของเอเย่นต์แต่ต้องมีสาระสําคัญเทียบเท่ากับ Agency Agreement ของบริษัท
พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท (Corporate Registration) และ
สําเนาพาสปอร์ ตของผู้มีอํานาจลงนามของเอเย่นต์ เป็ นต้ น
5. Agency Agreement จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของเอเย่นต์เท่านัน้

ธุรกิจขนส่ งในประเทศ
ในการให้ บริการขนส่งในประเทศนัน้ ปั จจุบนั บริษัทมีการให้ บริการโดยใช้ รถบรรทุกหัวลากและหาง
ลากจํานวน 50 หัว และ 98 หาง โดยต้ นทุนหลักในการให้ บริ การขนส่ง ได้ แก่ ค่านํ ้ามัน คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 30-35 ของต้ นทุนการให้ บริ การขนส่งในประเทศ รองลงมาได้ แก่ ค่าขนส่ง ซึ่งได้ แก่ ต้ นทุน
การว่าจ้ างผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 10-30 ของต้ นทุนการให้ บริการขนส่งในประเทศ และต้ นทุนเงินเดือนและเบี ้ยเลี ้ยงพนักงานขับรถ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 15-35 ของต้ นทุนการให้ บริการขนส่งในประเทศ
ทังนี
้ ้ บริษัทมีแหล่งที่มาของการจัดหารถบรรทุกและต้ นทุนการให้ บริการต่าง ๆ ดังนี ้
รถบรรทุกหัวลากและหางลาก
บริษัทมีการจัดหารถบรรทุกหัวลากและหางลากทังจากการซื
้
้อรถใหม่จากตัวแทนจําหน่ายของ
ผู้ผลิตรถบรรทุกโดยตรง เช่น บริ ษัท ตรี เพชร ลีสซิ่ง อีซซู ุ จํากัด และบริษัท ดายุน ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย)
จํากัด เป็ นต้ น โดยในกรณีที่เป็ นการซื ้อรถที่เคยผ่านการใช้ งานมาแล้ วนัน้ บริ ษัทจะดําเนินการตรวจสอบ
สภาพรถและอายุการใช้ งานก่อนตัดสินใจซื ้อ ทังนี
้ ้ รถบรรทุกหัวลากของบริษัททุกคันมีการทําประกันภัยชัน้
1 และประกันภัยสินค้ าที่รับขนส่ง ซึง่ มีทนุ ประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
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นํ ้ามัน
ในช่วงระยะปี 2554-2556 บริ ษัทมีการจัดหานํ ้ามันจากผู้ค้าทัว่ ไปโดยบริ ษัทจะสัง่ ซื ้อนํ ้ามัน 1 – 2
สัปดาห์ต่อครัง้ มาเก็บสํารองไว้ ที่คลังนํา้ มันซึ่งตังอยู
้ ่ที่จุดให้ บริ การจังหวัดสุราษฏร์ ธานีและจังหวัดชลบุรี
อย่างไรก็ดี นับตังแต่
้ เดือนมิถุนายน ปี 2557 บริ ษัทได้ มีการยกเลิกระบบการซื ้อนํา้ มันมาสํารองไว้ ที่จุด
บริ การของบริ ษัท และเปลี่ยนมาใช้ บริ การระบบ “Fill &Go” กับผู้ประกอบการนํ ้ามันรายใหญ่รายหนึ่ง โดย
ระบบดังกล่าวเป็ นระบบที่ควบคุมให้ รถบรรทุกหัวลากของบริ ษัทจะต้ องเติมนํา้ มันเฉพาะที่สถานีบริ การที่
กําหนดเท่านัน้ ส่งผลให้ บริษัทสามารถควบคุมและตรวจสอบการเติมนํ ้ามันของรถแต่ละคันของบริ ษัทได้ ใน
ส่วนของการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ ้ามันดีเซลซึง่ เป็ นเชื ้อเพลิงหลักนัน้ บริ ษัทมีการ
กําหนดราคาค่าบริ การกับลูกค้ าโดยกําหนดเป็ นขันบั
้ นไดซึง่ แปรผันตามระดับราคานํ ้ามัน อย่างไรก็ดี ราคา
นํ ้ามันดีเซลนันอยู
้ ่ภายใต้ การควบคุมของกระทรวงพลังงาน จึงมีความผันผวนของระดับราคาค่อนข้ างตํ่า
โดยในระยะ 4 ปี ที่ผ่านมา ราคานํ ้ามันดีเซลจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณ 28 - 30 บาทต่อลิตรมาโดยตลอด
โดยมีเพียงช่วง 3 เดือนระหว่างเดือนกุมพาพันธ์ 2555 ถึงเดือน เมษายน 2555 เท่านันที
้ ่ราคาเกินกว่า 31
บาท
ผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก (Sub-Contract)
ต้ นทุนการว่าจ้ างผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) เกิดขึ ้น
จากการที่ในบางช่วงเวลารถของบริ ษัทไม่เพียงพอที่จะให้ บริ การแก่ลูกค้ าหรื อไม่ค้ ุมที่จะดํ าเนิ นการเอง
บริ ษั ท จะมี การติดต่อ หาผู้ป ระกอบการรายอื่ น ที่ เป็ นพัน ธมิ ตรทางการค้ า ให้ ม าช่ว ยรั บงานต่อ ไป (Subcontract) โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่มีการทําข้ อตกลงร่ วมกันอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ประมาณ 10 ราย
พนักงานขับรถ
บริ ษัทมีการจัดหาพนักงานขับรถโดยผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรของบริ ษัทโดยพนักงานขับ
รถของบริ ษัทจะได้ รับค่าตอบแทนทัง้ แบบรายเดือนและค่าเบีย้ เลี ้ยง รวมถึงมีการรับประกันรายได้ ขนั ้ ตํ่า
ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนักงานขับรถรวมประมาณ 35-40 คน ซึ่งโดยทัว่ ไปจํานวนพนักงานขับรถของบริ ษัทจะ
น้ อยกว่าจํานวนรถที่มีไว้ ให้ บริ การเนื่องจากบริ ษัทจะต้ องสํารองรถบรรทุกส่วนหนึ่งไว้ สําหรับใช้ ทดแทนรถที่
เข้ าซ่อมบํารุงตามแผน และต้ องสํารองรถไว้ สําหรับลูกค้ าที่ต้องการให้ ทิ ้งรถไว้ เนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การบรรทุกสินค้ า ทังนี
้ ้ นอกจากการสรรหาบุคลากรเพื่อทําหน้ าที่พนักงานขับรถแล้ ว บริ ษัทยังมีแผนในการ
ร่ วมกับผู้ประกอบการผลิตรถบรรทุกรายใหญ่และหน่วยงานราชการเพื่อจัดโครงการพัฒนาอาชีพพนักงาน
ขับรถที่มีคุณภาพและมีความรั บผิดชอบออกสู่สังคมอีกด้ วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 12.ความ
รับผิดชอบต่อสังคม)
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริษัทมีคคู่ ้ าและพันธมิตรทางการค้ าที่หลากหลาย ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีการพึง่ พิงคู่
ค้ ารายใดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 30 ของต้ นทุนการให้ บริ การในแต่ละปี โดยบริษัทมีการใช้ บริการจาก
ผู้ประกอบการขนส่งทางเรื อในสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของต้ นทุนการให้ บริการรวมในปี 2556 เป็ นจํานวน
1 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.70 ของต้ นทุนการให้ บริการรวม สําหรับในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัท
ไม่มีการใช้ บริ การจากคูค่ ้ ารายใดในสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของต้ นทุนการให้ บริการรวม
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2.3.2 ขัน้ ตอนการให้ บริการ
บริ ษัทมีขนตอนการให้
ั้
บริการของแต่ละกลุม่ ธุรกิจดังนี ้
การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
1. บริษัทประมาณการความต้ องการจองระวางเรื อ โดยสําหรับกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้สง่ ออก-นําเข้ าซึง่ มักมีการ
ขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) นัน้ บริษัทจะมีการวางแผนการขนส่งร่วมกับลูกค้ าและมีการจอง
ระวางเรื อเมื่อได้ รับการยืนยันจากลูกค้ า
สําหรับกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้ให้ บริการจัดการขนส่ง
(Freight
Forwarder) ซึง่ มักมีการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) บริษัทจะมีการประมาณการความต้ องการ
จองระวางเรื อและดําเนินการจองระวางเรื อล่วงหน้ า
จากนันจึ
้ งนําพื ้นที่ระวางเรื อที่มีไปเสนอขายให้ แก่
ลูกค้ า
2. ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลและข้ อกําหนดแก่บริษัท เช่น ลักษณะสินค้ า, ปริมาณ, นํ ้าหนัก จุดหมายปลายทาง, วันที่
ต้ องการส่ง และวันที่ต้องการให้ ถงึ จุดหมายปลายทาง เป็ นต้ น
3. บริษัทตรวจสอบข้ อมูลและนําเสนอแผนการจัดส่งในแต่ละทางเลือกให้ แก่ลกู ค้ า เช่น เลือกใช้ เส้ นทางที่ใช้
ระยะเวลาสันที
้ ่สดุ แต่มีต้นทุนสูง หรื อเลือกใช้ เส้ นทางหนึง่ ที่ต้องใช้ ระยะเวลาเพิ่มขึ ้นแต่มีต้นทุนตํ่ากว่า เป็ น
ต้ น ซึง่ ลูกค้ าสามารถนําทางเลือกต่างๆ ที่บริษัทนําเสนอไปพิจารณาร่วมกับข้ อกําหนดของตนก่อนตัดสินใจ
เลือกแผนการจัดส่งที่เหมาะสมที่สดุ
4. บริษัทส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดส่งสินค้ า เช่น ข้ อมูลสินค้ า, ท่าเรื อต้ นทางและท่าเรื อปลายทาง
เป็ นต้ น เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง และนัดหมายการส่งมอบสินค้ ากับลูกค้ า โดย
 ในกรณีที่ลกู ค้ าปริมาณสินค้ ามากพอที่จะบรรจุได้ เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้ าจะนําสินค้ าบรรจุเข้ าตู้
คอนเทนเนอร์ ในสถานที่ของลูกค้ าแล้ วจึงนํามาส่งมอบให้ บริษัทที่ทา่ เรื อ ซึง่ โดยทัว่ ไปบริษัทเรื อจะเป็ น
ผู้เตรี ยมตู้คอนเทนเนอร์ ให้ ลกู ค้ า
 ในกรณีที่ลกู ค้ ามีปริมาณสินค้ าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
ั ้ ้ ได้ ลูกค้ าจะนําสินค้ ามาส่งมอบ
ให้ บริษัทเพื่อบรรจุเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ ของบริษัทเรื อที่บริษัทจองระวางเรื อไว้
โดยบริษัทจะเป็ นผู้
จัดสรรพื ้นที่และบรรจุสนิ ค้ าเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทา่ เรื อ
 ในกรณีที่เป็ นการขนส่งทางอากาศ ลูกค้ าจะนําสินค้ าไปส่งมอบให้ ที่ทา่ อากาศยาน
5. บริษัทจัดส่งเอกสารใบตราส่ง (Bill of Lading: B/L) ที่ได้ รับจากบริ ษัทผู้ขนส่งทางเรื อ/เครื่ องบิน เพื่อ
นําไปใช้ ในการรับสินค้ า โดย
 จัดส่งใบตราส่งให้ แก่ลกู ค้ า ในกรณีที่ลกู ค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการรับสินค้ าที่ปลายทางเอง
 จัดส่งใบตราส่งให้ แก่เอเย่นต์ที่เป็ นพันธมิตรในต่างประเทศ ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการให้ บริษัทให้ บริการ
จัดการพิธีการศุลกากรในส่วนของประเทศปลายทาง และจัดการส่งสินค้ าจากท่าเรื อหรื อสนามบินไป
ยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในต่างประเทศ
6. ช่วยติดตามสถานะการจัดส่งแก่ลกู ค้ า รวมถึงการให้ คําแนะนําในกรณีที่เกิดปั ญหาระหว่างการขนส่ง เช่น
ลูกค้ าดําเนินพิธีการศุลกากรไม่ถกู ต้ อง หรื อเกิดความล่าช้ าในการขนส่ง เป็ นต้ น
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1)

1) บริ ษัทจะมีการจองระวางเรื อล่วงหน้ าก่อนได้ รับคําสัง่ จากลูกค้ าในกรณีเสนอบริ การขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL)

การขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลาก
1. ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลและข้ อกําหนดแก่บริษัท เช่น ลักษณะสินค้ า, ปริ มาณ, สถานที่รับสินค้ า, จุดหมาย
ปลายทาง, วันที่ต้องการส่ง และวันที่ต้องการให้ ถงึ จุดหมายปลายทาง เป็ นต้ น และสอบถาม
ค่าบริการกับบริ ษัท
2. บริ ษัทตรวจสอบตารางเดินรถและวางแผนการจัดรถแล้ วนําเสนอต่อลูกค้ า ซึ่งในกรณีที่รถของ
บริ ษัทไม่สามารถรับงานได้ บริ ษัทจะประสานงานไปยังผู้ขนส่งรายอื่นที่เป็ นพันธมิตรทางการค้ า
กับบริษัทเพื่อให้ นํารถมาให้ บริการแก่ลกู ค้ าแทน
3. บริ ษัท ส่ง เอกสารแสดงรายละเอียดของรถขนส่งที่ จะไปรั บ สิน ค้ า เช่น ชื่ อพนักงานขับรถ, เลข
ทะเบียนรถ ชนิดและปริ มาณสินค้ าที่รถคันนันจะไปรั
้
บ เป็ นต้ น และนัดหมายการส่งมอบสินค้ ากับ
ลูกค้ า
4. พนักงานขับรถและผู้รับผิดชอบต้ นทาง ตรวจสอบสินค้ าขณะนําขึ ้นรถและรับเอกสารส่งของ
5. เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ลูกค้ านําสินค้ าลงจากรถและตรวจสอบ
6. ลูกค้ าเซ็นต์เอกสารรับสินค้ าในเอกสารส่งของ
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2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ในการประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศของบริ ษัทนัน้ ไม่มีขนตอนการทํ
ั้
างานใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม สําหรับการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากของ
บริษัทนัน้ อยูภ่ ายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการขนส่งทางบก ซึง่ กําหนดไว้ ว่า รถที่จะนํามาต่ออายุทะเบียนและเสีย
ภาษี ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานหรื อจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้ รับอนุญาต เพื่อรับใบรับรอง
การตรวจสภาพรถซึ่งเป็ นเอกสารที่ต้องใช้ ในการจดทะเบียนหรื อต่ออายุทะเบียนและเสียภาษี โดยในการ
ตรวจสภาพรถนัน้ จะครอบคลุมถึงการตรวจประสิทธิ ภาพล้ อ, ระบบไฟ, ระดับความดังของเสียง, สภาพ
ทั่ว ไป, ระบบเครื่ อ งยนต์ และมลภาวะจากไอเสี ย รถยนต์ เช่ น ควัน ดํ า , ปริ ม าณคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ,
ไฮโดรคาร์ บอน, ออกไซด์ของไนเตรท และสารพิษอนุภาค ซึง่ ที่ผ่านมา รถบรรทุกของบริ ษัทสามารถผ่านการ
ตรวจสภาพรถและได้ รับการต่ออายุทะเบียนตามกําหนดทุกปี มาโดยตลอด

2.5 งานที่ยังมิได้ ส่งมอบ
- ไม่มี
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