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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด(มหาชน) (“NCL”)ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการระบบโลจิสติกส
(Logistics Provider) ซึ่งไดแก การวางแผน, การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแกไขปญหาใหแกลูกคา เพื่อให
มั่นใจไดวากระบวนการเคลื่อนยายสินคาของลูกคาจากตนทางจะไปสูจุดหมายปลายทางดวยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและ
ดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด โดยโครงสรางรายไดของบริษัทแบงตามลักษณะการใหบริการสามารถสรุปไดดังนี้

รายได

2554

2555

2556

ม.ค.-มิ.ย. 2557

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

1.1. ทางเรือ

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. บริการอื่น ๆ
รวมรายไดจากบริการจัดการ
ขนสงระหวางประเทศ
2. การขนสงในประเทศดวย
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

รวมรายไดจากการใหบริการ

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

รายไดจากการใหบริการ
1. การจัดการขนสงระหวาง
ประเทศ

รายไดอื่น1)

รายไดรวม
511.40 100.00 727.85 100.00 935.91 100.00
หมายเหตุ 1) รายไดอื่นไดแก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายไดคาเชา เปนตน

ลักษณะการใหบริการของบริษัทแบงไดเปน 2 กลุมหลัก คือ การใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศและ
การใหบริการขนสงในประเทศ โดยแตละกลุมการใหบริการมีรายละเอียด ดังนี้
1) การใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ ไดแก การเปนผูบริหารจัดการใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา
จากจุดขนถายสินคาเพื่อสงออกจากประเทศไทยไปสูยังจุดหมายปลายทางในประเทศตาง ๆ กวา 180
ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเสนทางการคาหลักทั่วโลก และการเปนผูบริหารจัดการการเคลื่อนยายสินคาจาก
ประเทศตาง ๆ มาสูจุดขนถายสินคาเขาประเทศ ซึ่งบริษัทมีการใหบริการจัดการขนสงทั้งทางทะเลและทาง
อากาศ โดยบริษัทเปนผูใหบริการจัดการขนสงประเภทที่ไมมีเรือหรือเครื่องบินเปนของตนเอง แตจะจัดหา
ระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตูคอนเทนเนอรจากผูประกอบการขนสงอันไดแก บริษัทเรือหรือสายการบิน
เพื่อใหบริการแกลูกคา นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการประสานงานกับ พันธมิตรในประเทศตาง ๆ เพื่อให
สามารถใหบริการเคลื่อนยายสินคาจากทาเรือหรือสนามบินในตางประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู
ภายในประเทศตาง ๆ นั้นไดอีกดวย ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการดังกลาวนับเปนรายไดหลักของบริษัท โดย
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ป 2556 และ6 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศเทากับ
811.38 ลานบาท และ 415.83 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 86.69 รอยละ และรอยละ
85.12 ของรายไดรวมในแตละป ตามลําดับ
การใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศของบริษัทสามารถแบงตามวิธีการขนสงไดดังนี้
1.1) การจัดการขนสงระหวางประเทศทางทะเล : เปนการขนสงที่เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองการขนสงสินคา
ที่มีปริมาณมาก และไมตองการระยะเวลาขนสงที่รวดเร็วมากนัก เนื่องจากการขนสงทางทะเลจะใช
ระยะเวลาเดิ น ทางนานกว า การขนสง ทางอากาศ แต ส ามารถขนสิ น ค า ได ค รั้ ง ละปริ ม าณมากจึ ง
สามารถชวยลดตนทุนการขนสงได ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการจัดการขนสงทางทะเลครอบคลุมทั้ง
5 ทวีป ไดแก ยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งครอบคลุมทาเรือหลักของเขต
การคาสําคัญในกลุมประเทศตาง ๆ ไดอยางครบถวนรวมกวา 180 แหง สําหรับการขนสงสินคาทาง
ทะเลสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ
• การขนสงแบบเต็มตูคอนเทนเนอร (Full Container Load: FCL) เหมาะสําหรับลูกคาที่มี
ปริมาณสินคาที่มากพอที่จะเชาตูคอนเทนเนอรทั้งตู เพื่อบรรจุสินคาของลูกคานั้น ๆ เพียงราย
เดียวโดยไมจําเปนตองไปรวมแบงใชตูคอนเทนเนอรกับลูกคารายอื่น ๆ เชน ผูผลิตสินคาเพื่อ
การสงออก หรือผูจัดจําหนายสินคานําเขา-สงออกตางๆ โดยบริษัทจะใหบริการจัดหาตูคอน
เทนเนอรขนาดตาง ๆ ที่เหมาะสม, จัดหาสายเรือตามตารางเวลาและขอกําหนดที่ลูกคา
ตองการ, จัดการดานเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเปนตัวแทนในการออกสินคาใหแกลูกคา
• การขนสงแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร (Less than Container Load: LCL) เหมาะสําหรับ
กลุมลูกคาที่มีสินคาไมมากพอที่จะเชาตูคอนเทนเนอรเพื่อบรรจุสินคาของตนเองเพียงราย
เดียวได ซึ่งสวนใหญไดแกผูประกอบการในธุรกิจใหบริการจัดการขนสงเชนเดียวกันกับบริษัท
ที่ไมมีปริมาณสินคาที่มากพอจะเชาตูคอนเทนเนอรเองทั้งตูไดในชวงเวลานั้นๆ และรวมถึง
กลุม ผูผลิ ต และสง ออกสิน ค า ซึ่ง ปกติ ใ ชบ ริการเช า ตูค อนเทนเนอร แ บบเต็ ม ตู แตมีสิ น ค า
บางสวนที่ไมมากพอจะเชาตูคอนเทนเนอรเต็มตูได โดยบริษัทจะใหบริการรับสินคาจาก
ลูกคาแตละรายมารวมกันและจัดสรรพื้นที่ในการบรรจุเขาตูคอนเทนเนอรที่จองไว ซึ่งบริษัท
จะคํานวณพื้นที่และจัดวางสินคาใหเหมาะสมกับลักษณะของสินคาและขอกําหนดของลูกคา
แตละราย เพื่อใหสินคาของลูกคาแตละรายที่มีความแตกตางกันสามารถบรรจุลงตูคอนเทน
เนอรเดียวกันไดอยางปลอดภัย, สงไดตามกําหนด และอยูภายใตตนทุนที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา
แตละราย ทั้งนี้ เนื่องจากลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมผูประกอบการที่อยูในธุรกิจใหบริการ
จัดการขนสงสินคาเชนเดียวกับบริษัท จึงสามารถดําเนินการเรื่องเอกสารพิธีการศุลกากรได
เอง
ทั้งนี้ในป 2556 และ6 เดือนแรกป 2557 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการขนสงระหวางประเทศทาง
ทะเลเทากับ 798.09 ลานบาท และ 408.04 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 85.27 และ
รอยละ 83.53 ของรายไดจากการใหบริการรวมในแตละป ตามลําดับ
1.2) การจัดการขนสงระหวางประเทศทางอากาศ : เปนวิธีการขนสงระหวางประเทศที่รวดเร็ว ใชระยะเวลา
ในการเคลื่อนยายสินคาไปสูจุดหมายปลายทางที่สั้นกวาการขนสงทางทะเล แตมีตนทุนที่สูงกวา จึง
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เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่มมีี อายุในการเก็บรักษาสั้นหรือต
อ องการรักษาาอุณหภูมิ เชน ผักสดและ
ล า สู ง หรื อ ต อองการการดู แลเป
ล น พิ เ ศษ เชน อั ญ มณี แ ละะทองคํ า รวมททั้ ง สิ น ค า ที่
ผลไไม , สิ น ค า ที่ มูลค
ตองการความรวดเ
ง
เร็วในการจัดสงงซึ่งมีน้ําหนักและปริมาณไมมากนั
ม ก เชน เอกกสารและสิ่งตีพิพมิ พตาง ๆ
สําหรั
ห บการใหบริการแกลูกคาที่ตต องการบริการขขนสงระหวางปประเทศทางอากกาศนี้ บริษัทจะใหบริการ
จัดหาสายการบิ
ห
นตามตารางเวลา
ต
าและขอกําหนนดที่ลูกคาตองกการ, จัดการดา นเอกสารพิธีการศุ
า ลกากร
รวมถึงเปนตัวแทนนในการออกสินนคาใหแกลูกคา ทั้งนี้ ในป 25556 และ6 เดืดือนแรก ป 25557 บริษัทมี
บ การขนสงระหหวางประเทศททางอากาศเทากักบ 12.21 ลานนบาท และ6.777 ลานบาท
รายไดจากการใหบริ
อ ดเปนสัดสวนประมาณร
น
อยลละ 1.30 และรอยละ
อ 1.38 ของรายไดจากกาารใหบริการรวมมในแตละป
หรือคิ
ตามมลําดับ ปจจุบับันบริษัทสามาารถใหบริการจัจัดการขนสงทาางอากาศรวมแแลวกวา 180 ประเทศ
เชนเดียวกัน
1.3) บริการอื
ก ่น ๆ : บริษัษทมีการใหบริกการดานพิธีการศุลกากรและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลลอดจนการ
เปนตั
น วแทนในการรออกสินคาให แกลูกคา ซึ่งกาารดําเนินการดัดังกลาวตองอาาศัยผูที่มีความมเชี่ยวชาญ
ดานพิ
น ธีการศุลกากกรและกฎระเบีบียบเกี่ยวกับกาารนําเขา-สงอออก เพื่อใหลูกค าสามารถปฏิบัติตามขอ
กฎหหมายที่เกี่ย วของในแตละปรระเทศได อย างถู
ง กต องและสามารถรับหรืออส งสิ น คาไปยััง จุดหมาย
ปลาายทางไดตรงตาามกําหนดเวลาา นอกจากนี้ เพืพื่อเปนการขยาายขอบเขตการใใหบริการแกลกค
ูก าใหครบ
วงจร ในป 2557 บริ
บ ษัทจึงเริ่มใหหบริการดานคลัลังสินคา โดยจัดหาคลั
ด
งสินคา ที่เหมาะสมกับสิ
บ นคาและ
ูก าอีกดวย
ขอกําหนดของลูกคา รวมถึงใหบบริการในการจัจัดการระบบบริริหารสินคาที่อยยูในคลังแกลกค
โดยปจจุบันบริษัทมีคลังสินคาเพื่ อใหบริการ 1 แห
แ งที่เขตปลอดดอากรวินโคสทท ถนนบางนา-ตราด ก.ม.
52 ตําบลทาขาม อําเภอบางปะ กง จังหวัดฉะะเชิงเทรา ทั้งนี้ ในป 2556 แและ 6 เดือนแแรกป 2557
บริษัษัทมีรายไดจากกการใหบริการอือื่น ๆ ดังกลาวรรวมเทากับ 1.07 ลานบาท แลละ 1.02 ลานบาท หรือคิด
เปนสั
น ดสวนประมาณรอยละ 0.111 และรอยละ 0.21
0 ของรายไดดรวมในแตละปป ตามลําดับ

ตัวอยางภาพการขนสงระหวางประะเทศและการจัดตูคอนเทนเนอร

ตัวอยยางหนาจอระบบ Log Freight

ปจจุบัน บริ
บ ษัทมีสํานักงาานที่ใหบริการจัจัดการขนสงสินค
น าระหวางประะเทศ 2 แหง ไไดแกที่สํานักงาานใหญของ
ด
บริษัทในกรุงเทพ แลละสํานักงานสาาขาที่อําเภอหาาดใหญ จังหวัดสงขลา
2) การใหบริการขนสงในนประเทศ บริษษัั ทเริ่มใหบริการขนสงสินคาในนประเทศดวยรรถบรรทุกหัวลาากและหาง
ลากในป 2554
2 เพื่อเปนการขยายขอบเ
ก
เขตการใหบริการแก
า ลูกคาที่ใชบริการจัดการรขนสงระหวางปประเทศกับ
บริษัทอยูแล
แ ว และยังเปนการขยายการ
น
รทําธุรกิจโดยอาาศัยความชํานาาญในดานการบ
รบริการจัดการรระบบขนสง
ของบริษัท เพื่อใหบริการรแกกลุมลูกคาทที่ตองการเคลือนย
่อ ายสินคาในนประเทศทางถถนนดวยรถบรรรทุกหัวลาก
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และหางลลากอีกดวย ปจจุ
จ บันบริษัทมีรถถบรรทุกหัวลากจํานวน 50 คัคน และมีหางรรถสําหรับตอกับรถบรรทุ
บ
ก
หัวลากเพืพื่อขนสินคาจํานวน
น 98 หาง โดดยหางลากของบริษัทมีทั้งแบบบกางปลาซึ่งอออกแบบมาสําหรั
ห บใชวางตู
คอนเทนเเนอร และแบบบพื้นเรียบที่สามมารถใชวางตูคอนเทนเนอร
ค
หรื
ห อวางสินคาโโดยตรงบนหางงลาก การ
ใหบริการรเคลื่อนยายสินค
น าในประเทศศของบริษัทนี้มีเสนทางใหบริการจากโรงงาน
ก
นผูผลิตสินคาไปยั
ไ งจุดขน
ถายสิน คา เพื่ อเตรียมสงออกจากประะเทศ และจากกจุดขนถายสินค
น าในการนํา เเข าจากตางปรระเทศมาสู
โรงงานหรืรือจุดหมายปลลายทางตาง ๆ ในประเทศ รววมถึงการเคลือนย
่อ ายสินคาจาากตนทางไปยัยังจุดหมาย
ปลายทางงตาง ๆ ในประเทศตามที่ลูกค าตองการ โดยบบริษัทมีจุดใหบริ
บ การรับขนสงสิ นคาในประเททศ ดังนี้
• จุดบริการสุราษฎร
า ธานี : ตั้ ังอยูที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีกการใหบริการการขนสงทั้ง
ระยะทางใกลและระยะทางไไกล โดยการขนนสงระยะทางใใกลจะใชเวลาใในการขนสงไมมเกิน 1 วัน
บ นคาจากโรงงงานใน จ.สุราษษฎรธานีเพื่อนําไปส
า งยังทาเที ยบเรือหรือสถาานีรถไฟใน
ไดแก การรับสิ
เขตจังหวัดเดียวกั
ย น หรือนําไไปสงที่ทาเรือในนเขตภาคใต เชชน ทาเรือภูเก็ ต สําหรับการขขนสงระยะ
ทางไกลจะใชเวลาในการขนส
ว
สงเกินกวา 1 วัน ไดแก การขนนสงสินคาจากโโรงงานใน จ.สุราษฎร
ร
ธานี
ไปยังกรุงเทพฯฯ หรือจังหวัดอื่ น ๆ และรับสินค
น าจากจังหวัดปลายทางหรื
ด
ออบริเวณใกลเคียงกลับมา
สงยังจังหวัดในนเขตภาคใต
• จุดบริการแหลมฉบัง : ตั้งอ ยูที่อําเภอศรีราชา
า จังหวัดชลบบุรี ปจจุบันมีกาารใหบริการขนนสงทั้งแบบ
น าที่โรงงานในนเขตแหลมฉบััง และนํา
ระยะทางใกล ไดแก การนําตู คอนเทนเนอรรเปลาไปรับสินค
สินคาจากโรงงงานมาสงที่ทาเเรืื อแหลมฉบัง และแบบระยะทางไกลโดยกาารนําตูคอนเทนนเนอรเปลา
ไปรับสินคาในจจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกแลวนําสินคากลับบมาสงที่ทาเรือแหลมฉบัง
• จุดบริการอืนๆ
่น : นอกจากจุจุดใหบริการทั้ง 2 แหงดังกลาวนี
ว ้แลว ภายในนป 2558 บริษัษทั ยังมีแผน
ที่จะเปดจุดใหบริ
บ การรับสงสินนคาอีก 2 แหง ได
ไ แก จุดใหบรการที
ริ ่จังหวัดส งขลา เพื่อใหบริ
บ การรับสง
สินคาในเสนทางระหว
ท
างทา เรือแหลมฉบังและทาเรือสงขขลาหรือทาเรืออปนัง และจุดให
ใ บริการที่
จังหวัดอุดรธานีนี เพื่อใหบริการรรับสงสินคาในนเสนทางระหวางท
า าเรือแหลม ฉบังและจังหวััดอุดรธานี
ก าที่ใชบริการรจัดการขนสงสินคาในประเททศของบริษัทนีน้้ มีทั้งกลุมผูผลิตสินคาใน
สําหรับกลุมลูกค
ภาคเกษษตรกรรม เชน ยางพาราและะขาว และกลุมผูผลิตและจัดจําหนายสินคากกลุมอื่น ๆ เชน เบียร, ยาง
รถยนต, อุปกรณกอสราง เปนตน ทั้ งนี้ ในป 25566 และ 6 เดือนแรก ป 25557 บริษัทมีรายไไดจากการ
ใหบริการรขนสงในประเททศ เทากับ 1177.87 ลานบาท และ 68.86 ลานบาท หรือคิด เปนสัดสวนปรระมาณรอย
ละ 12.599 และรอยละ 14.10
1
ของรายยไดจากการใหบริ
บ การรวมในแตละป ตามลําดดับ

ตัวอยางภาพรถบรรทุกหัวลลาก-หางลาก
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนนล โลจิสติกส จํากักด (มหาชน)
สรุปทางเลือกของผูประกอบกการกรณีดําเนินกการดวยตนเอง และกรณีใชบริการจั
ก ดการระบบบโลจิสติกสของ NCL

22.2 การตลาดและภาวการณ
ณแขงขัน
2.2.1 กลยุทธการแขงขัขน
คี
ความชําานาญ และมุงมั่นในการใหบริการ
ก
• การมีบุคลากรที่มความรู
การใหบริการดดานจัดการขนสสงระหวางประเทศนั้นตองอาศศัยความรูความมเขาใจในกฎระเบียบตาง
ๆ ที่บังคั บใช ในกาารสงออกหรือ นนําเขาและกฎหมายของประะเทศตางๆ เพ ราะแตละประะเทศอาจมี
ขอบังคับที่แตกตางกัน ดังนั้น บริริษัทจึงไดจัดเตตรียมบุคลากรทีที่มีความรูความมรูความชํานาาญในธุรกิจ
จัดการขนส
ก
ง ระหวว างประเทศไวว ค อยให บริ การแก ลูกคา โดยยมี พ นั กงานที่ไได รับใบอนุ ญาตเพื
า ่ อ เป น
ผูชํานาญการศุ
า
ลกาากรประจําบริษษัทถึง 2 คนคอยใหคําแนะนําแกพนักงานในนสวนงานตาง ๆ เพื่อจะได
นําไปปฏิ
ไ บัติไดอยางถู
า กตองตาม ระเบียบและกฎฎหมายศุลกากกรรวมถึงกฎหมมายอื่นที่เกี่ยวขของ ทั้งนี้
เพื่อใหลูกคาของบบริษัทมั่นใจไดววา จะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยววของไดอยางถูถูกตองและ
สามมารถรับหรือสงสินคาไดตามกํกําหนดเวลา รววมทั้งลดปญหาาความผิดพลาาดอันที่จะกอใหหเกิดความ
เสียหายในภายหลั
ห
ัง
นอกจากบุคลาากรที่มีความรูททางดานกฎระเเบียบและกฎหมมายดังกลาวแลลว พนักงานขอองบริษัทยัง
เปนผู
น มีประสบการรณในการทํางาานในธุรกิจจัดการขนส
ก
งระหววางประเทศซึ่งมี อายุการทํางาานเฉลี่ยใน
บริษัษทั ไมต่ํากวา 5 ป จึงสามารถใใหคําแนะนําทีมาจากประสบก
่ม
การณการทํางาานจริงได เชน การแนะนํ
ก
า
ชวงเวลาในการจองงระวางเรือที่มปีปริมาณการสงออกน
อ อย หรือการจั
ก ดเรียงสินค าจากลูกคาหลลาย ๆ ราย
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ใหอยูในตูคอนเทนเนอรเดียวกันอยางเหมาะสมโดยใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะเปนการชวย
ลดตนทุนการขนสงใหแกลูกคาได เปนตน
ทั้งนี้ นอกจากการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในหนาที่ที่รับผิดชอบแลว
บริษัทยังมุงเนนการปลูกฝงคานิยมในการทํางานใหแกพนักงานวา จะตองมีความมุงมั่นและจริงใจตอ
การใหบริการแกลูกคา ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวา แนวทางการทํางานดังกลาวนับเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
บริษัทสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีแกลูกคา
ของบริษัทเสมอมา
• การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการดานโลจิสติกสเปนอยางดี เนื่องจากตนทุน
ดานโลจิสติกสนั้นนับเปนตนทุนที่สําคัญอยางหนึ่งของลูกคา บริษัทจึงมุงมั่นในการพัฒนาขั้นตอนการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางตอเนื่อง โดยในสวนของธุรกิจบริการจัดการขนสงระหวา ง
ประเทศ บริษัทไดพัฒนาระบบ Log Freight ซึ่งเปนระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูล
ลูกคาเพื่อจัดการเอกสารตางๆ ที่ตองใชในการดําเนินการนําเขา-สงออก โดยใชระยะเวลาที่สั้นที่สุด
สงผลใหบริษัทสามารถจัดทําใบตราสง (Bill of Lading) และ ใบสั่งปลอยสินคา (Delivery Order) ซึ่ง
เปนเอกสารสําคัญที่ตองนําไปใชในการออกสินคาไดภายใน 1 วัน นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทยัง
สามารถตรวจสอบสถานะของขั้นตอนการดําเนินการดานเอกสารใหแกลูกคาโดยผานระบบอินทราเน็ต
ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือขายสวนกลาง จึงสามารถใหบริการแกลูกคาไดโดยไมมีขอจํากัดดานสถานที่
ทํางาน
ในส ว นของธุ ร กิ จ บริ ก ารขนส ง ในประเทศนั้ น บริ ษั ท ได นํ า ระบบกํ า หนดตํ า แหน ง (Global
Positioning System: GPS) เขามาใชในการติดตามตําแหนงรถบรรทุกหัวลากของบริษัท เพื่อให
สามารถตรวจสอบตําแหนงที่อยูและความเร็วของรถไดแบบแบบเรียลไทม (Real time) ซึ่งชวยให
บริษัทสามารถวางแผนเสนทางการขนสงและติดตามสถานะการจัดสงสินคาของลูกคาได
• การใหบริการที่ครบวงจร
บริษัทมุงมั่นในการนําเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดอยางครอบคลุมใหมากที่สุด (Total Logistics Provider) โดยเริ่มตั้งแตการใหคําปรึกษาแกลูกคาใน
การวางแผนและจัดหาวิธีการขนสงที่เหมาะสมกับลักษณะของสินคาและขอกําหนดของลูกคา รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของประเทศตางๆ, การจัดหาและจองระวางเรือหรือเครื่องบิน
ภายใตตนทุนที่ดีที่สุด, การดําเนินการบรรจุสินคาในตูคอนเทนเนอรใหปลอดภัยและใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด, การจัดการดานพิธีการศุลกากรและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคา
สามารถสง ออกหรื อ รับ สิ น คา ไดตามกํา หนด และทํา หนา ที่ในการติดตามรวมถึ ง ประสานงานกั บ
พันธมิตรในตางประเทศเพื่อขนสงและกระจายสินคาไปยังจุดหมายปลายทางในตางประเทศ โดย
บริษัทมีพันธมิตรทางการคาซึ่งสามารถใหบริการแกลูกคาไดครอบคลุมกวา 180 ประเทศทั่วโลก
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• การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
จากการที่บริษัทมีการพัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่องและประกอบธุรกิจมานานกวา 18 ป
ส ง ผลให บ ริ ษั ท ได รั บ ความไว ว างใจจากผู ป ระกอบการรั บ จั ด การขนส ง รายย อ ยในประเทศที่ จ ะ
มอบหมายใหบ ริษัท เป น ผู ใ ห บ ริก ารแกลู กค า ของตน โดยผูป ระกอบการรายย อ ยที่ มีข อ จํา กัด ดา น
ขอบเขตการใหบริการนั้น สามารถนําเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมใหแกลูกคาของตนเองมาก
ขึ้นโดยผานการใชบริการของบริษัท สงผลใหปจจุบันบริษัทเปนเสมือนศูนยกลางของการรวบรวมการ
จัดสงสินคา (Center of Consolidation) ใหแกผูประกอบการรายยอยตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งสําหรับบริษัท
แลว ผูประกอบการรายยอยกลุมนี้จึงเปนเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหนาที่รับงานจากลูกคาราย
ยอยที่กระจายอยูทั่วประเทศมาสงตอใหแกบริษัทนั่นเอง
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบการในธุรกิจจัดการขนสงใน
ประเทศตางๆ เพื่อที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนของบริษัทในการติดตอประสานงานเพื่อใหบริการในเขต
ตางประเทศ (Agent) ปจจุบันบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะดังกลาวกวา 80 รายใน 30
ประเทศ ซึ่งทําใหบริษัทสามารถใหบริการลูกคาไดตั้งแตตนทางในประเทศจนถึงจุดหมายปลายทางใน
ตางประเทศไดครอบคลุมกวา 180 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทยังชวยให
ขอมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในกลุมลูกคาเปาหมายตางๆ เพื่อใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคา
ได และบริษัทยังสามารถขยายฐานลูกคาโดยการเปนผูรับติดตอประสานงานเพื่อใหบริการแกลูกคา
ของพันธมิตรดังกลาวในเขตประเทศไทยอีกดวย
• ศักยภาพในการบริหารจัดการตนทุน
นับ ตั้ง แต เริ่ม ประกอบธุ รกิจ บริ ษัท สามารถสร า งความเชื่อ มั่น ในการใหบ ริ การทั้ง แก คูคา และ
พันธมิตรทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศมาโดยตลอด ทําใหบริษัทมีการเติบโตและขยาย
ฐานลู กคา ไดอ ยางตอ เนื่อ ง ซึ่ง การที่บ ริษัท มีป ริมาณการขนสง อยางสม่ําเสมอนั้ น สงผลใหบริษัท
สามารถเจรจากับคูคาตาง ๆ เชน สายเรือและสายการบิน เพื่อจองตารางการจัดสงสินคาลงเรือหรือ
เครื่องบินใหเปนไปตามที่ลูกคาตองการ และยังสามารถเจรจาตอรองเพื่อบริหารตนทุนคาระวางซึ่ง
นับเปนตนทุนหลักในการใหบริการได นอกจากนี้ การที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศตางๆ ยัง
สงผลใหบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลการบริหารตนทุนในการใหบริการในประเทศตางๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอีกดวย
2.2.2 ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาของบริษัทสามารถแบงตามลักษณะของธุรกิจไดดังนี้
ธุรกิจบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ
บริษัทเปนผูใหบริการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยกลุมลูกคา
เปาหมายของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
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1. กลุมผูประกอบการเพื่อการสงออกและนําเขา (Exporter ,Importer) ซึ่งไดแกโรงงานตาง ๆ ที่เปน
ผู ผ ลิ ต สิ น ค า (Manufacturer) รวมถึ ง ผู ป ระกอบการที่ เ ป น ผู ค า และจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า ต า ง ๆ
(Trader, Distributor) ตัวอยางเชน ผูคาขาว, ยางพารา, ยางรถยนต และสินคาอุปโภคบริโภคตาง
ๆ เปนตน ซึ่งลูกคากลุมนี้มักมีปริมาณสินคาที่จะขนสงมากพอที่จะเชาตูคอนเทนเนอรทั้งตูเพื่อ
บรรจุสินคาของตนเองเพียงรายเดียวได โดยกลุมลูกคาดังกลาวมักมีการใชบริการจัดการขนสงทาง
ทะเลแบบ FCL เปนหลัก สําหรับลูกคาในกลุมนี้ จะอยูภายใตการดูแลของ “แผนกใหบริการบริหาร
และจัดการขนสงและพิธีการกรมศุลกากร (FF)” ซึ่งอัตราการเติบโตของลูกคาในกลุมนี้จะขึ้นอยูกับ
การเติบโตของธุรกิจของลูกคาแตละราย ทั้งนี้ ลูกคาของบริษัทนั้นกระจายอยูในกลุมธุรกิจตางๆ
ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
2. กลุมผูใหบริการจัดการขนสงสินคา (Freight Forwarder) ลูกคากลุมนี้เปนกลุมผูประกอบการที่ทํา
ธุรกิจใหบริการจัดการขนสงเชนเดียวกันกับบริษัท แตมีปริมาณการจัดสงสินคาไมมากพอที่จะเชา
ตูคอนเทนเนอรไดทั้งตูได กลุมลูกคาดังกลาวจึงมักใชบริการขนสงทางทะเลแบบ LCL กับบริษัท
สําหรับลูกคาในกลุมนี้จะอยูภายใตการดูแลของ “แผนกใหบริการขนสงและกระจายสินคาระหวาง
ประเทศ (NVOCC)” ซึ่งการเติบ โตของลูกคา ในกลุมนี้จ ะขึ้น อยูกั บการเติบ โตของปริม าณการ
สงออก-นําเขาสินคาของประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจของผูรับจัดการขนสงรายยอยซึ่งเปน
ลูกคาและพันธมิตรทางการคาของบริษัทเติบโตไปดวย
ธุรกิจบริการขนสงในประเทศ
บริษัทเปนผูใหบริการขนสงภายในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อใหบริการขนสงสินคา
ภายในประเทศ ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจนี้ไดแก ผูประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งที่เปน
โรงงานผลิตสินคา (Manufacturer) หรือผูคาและผูจัดจําหนายสินคา (Trader, Distributor) ที่มีการขนสงสินคาไปยัง
จุดหมายปลายทางตางๆ ในประเทศ ตัวอยางเชน ผูคาขาว, ยางพารา, ผูจัดจําหนายเครื่องดื่ม, ผูคาวัสดุกอสราง เปน
ตน โดยลูกคาในกลุมนี้จะอยูภายใตการดูแลของ “แผนกใหบริการขนสงและขนถายสินคาทางบก (Truck)” สําหรับ
อัตราการเติบโตของลูกคาในกลุมนี้ จะขึ้นอยูกับการเติบโตของธุรกิจของลูกคาแตละราย
รายไดแบงตามกลุมลูกคา (ลานบาท)
1. ธุรกิจจัดการขนสงระหวางประเทศ
1.1. ผูประกอบการเพื่อการสงออก/นําเขา
(Exporter/Importer)
1.2. ผูใหบริการรับจัดการขนสง (Freight
Forwarder)
รวมรายไดจากธุรกิจจัดการขนสง

2554

2556

ม.ค.-มิ.ย.57

มูลคา

%

มูลคา

%

มูลคา

%

มูลคา

%

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. ธุรกิจขนสงในประเทศ
ผูประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตาง ๆ (Manufacturer)
รวมรายได

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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ทั้งนี้ เนื่องจากลูกคาของบริษษัั ทนั้นกระจายออยูในกลุมธุรกิจต
จ างๆ เปนจํานนวน 2,000 – 3,000
3
ราย
ทั้ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกับภาคการเกษ
บ
ตรและภาคอุ ตสาหกรรม รวมถึ
ร ง กลุ ม ผู ใให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส
เชนเดียวกกันกับบริษัท สงผลให
ง
บริษัทไมมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดเปนสั
น ดสวนมากกววารอยละ 30 ของรายได
จากการใหหบริการในแตละป
ล โดยในป 22556 และ6 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมี การใหบริการแแกลูกคาใน
สัดสวนเกิกินกวารอยละ 10
1 ของรายไดจจากการใหบริการเพียง 1 รายย โดยมีสัดสวนนรายไดจากลูกคคาดังกลาว
เทากับรอยละ 19.72 แลละรอยละ 17.441 ของรายไดจากการให
จ
บริการในป 2556 และ6 เดือนแรรก ป 2557
ตามลําดับ
55-655%

30-355%

10-155%

แผนภาพแสดงสสัดสวนรายไดจากกกลุมลูกคาแตละกลุ
ะ ม

2.2.3 การรจัดจําหนายแและชองทางกการจําหนาย
บริษัทใชชองทางการจัดจําหนนายทั้งทางตรงงและทางออม โดยชองทางก ารจําหนายทางตรงไดแก
การติดตอกั
อ บลูกคาโดยตตรงผานทางเจาาหนาที่ฝายการรตลาดและเวปปไซต www.ncllthailand.com ของบริษัท
โดยบริษัทมี
ท การแบงสวนงานออกเป
น
น 3 สวนตามกลุมของลู

กคาเพือทํ
่ าหนาที่ติดตตามขาวสารแลละนําเสนอ
บริการที่สามารถตอบสน
ส
นองตอความตอองการของลูกคาในแตละกลุมให
ม ไดมากที่สุด ซึ่งประกอบดดวย แผนก
ใหบริการบริหารและจัดการขนสงและพพิธีการกรมศุลกากร (FF), แผนกให
แ
บริการรขนสงและกระะจายสินคา
ง
ายสินค
น าทางบก (TTruck) โดยเจาหน
า าที่ฝาย
ระหวางประเทศ (NVOCCC) และแผนกใใหบริการขนสงและขนถ
ก าเปาหมายททั้งทางโทรศัพท และการนัดหมมายเขาพบ
การตลาดดและการขายจะเปนผูทําหนา ที่ติดตอกลุมลูกค
เพื่อนําเสนนอบริการ
บริษัทมีชองทาางการจัดจําหนนายทางออมจากการแนะนําของลูกคาเดิมมที่เคยใชบริการกับบริษัท
และจากกการแนะนําของพันธมิตรทางกการคาของบริษัษทั ซึ่งไดแก เอเเยนตของบริษัททซึ่งเปนผูประกกอบการใน
ธุรกิจจัดการขนส
ก
งในประเทศตาง ๆ โดดยเอเยนตเหลานี
า ้จะทําหนาทีเป
่ นผูประสานนงานในการบริการจั
ก ดการ
การขนสงในเขตประเทศ
ง
ศที่ตนดูแลใหแแกบริษัท และในนทางกลับกันก็จะแนะนําหรืออมอบหมายใหหบริษัทเปน
ผูดูแลลูกคคาของเอเยนตดังกลาวในกาารบริการจัดกาารขนสงในเขตปประเทศไทย ป จจุบันบริษัทมีการจัดทํา
บันทึกขอตกลงทางธุรกิจกั
จ บเอเยนตรววมประมาณ 800 ราย ในทั่วโลลก ซึ่งการแนะนนําลูกคาใหมของเอเยนต
บ นชองทางการจัดจําหนายยที่สําคัญอีกชองทางหนึ
อ
่งของบริษัท (ดูขอมูลลเพิ่มเติมในสรุรุปขอตกลง
เหลานี้นับเป
agency agreement
a
ในหัวขอ 5.2 สรุปปสัญญาที่สําคัญ )
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นอกจากชองทางการจัดจําหนายทางตรงและทางออมดังที่กลาวขางตนแลวนั้น ทางบริษัทยังมี
ชองทางการประชาสัมพันธใหคูคาและลูกคารูจักบริษัทโดยการเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งไดแก สมาคมหอการคาไทย, สมาคมชิบปงแหงประเทศไทย, สมาคมขนสง
สินคาและโลจิสติกส และ World Cargo Alliances : WCA อีกดวย
2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส
โลจิสติกสนับเปนปจจัยสําคัญตอการลดตนทุนและเพิ่มกําไรใหกับธุรกิจโดยกระบวนการโลจิ
สติกสนั้นคลอบคลุมตั้งแตกิจกรรมดานการขนสงและเคลื่อนยายปจจัยการผลิตมาสูโรงงาน, การเก็บรักษา
ปจจัยการผลิตและสินคาที่ผลิตได และการสงสินคาที่ผลิตไดกระจายไปสูผูบริโภค ในป2555 ตนทุนโลจิสติ
กสรวมของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 1,711 พันลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 14.3 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ ตนทุนคาขนสงสินคาเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 50, ตนทุนการเก็บรักษาสินคาเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40 และตนทุนดานการบริหาร
จัดการโลจิสติกสเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของตนทุนโลจิสติกสรวม
สํ า หรั บ “การบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ” นั้ น ตามนิ ย ามของสภาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ห ง
สหรัฐอเมริกา หมายถึง “กระบวนการทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน, การดําเนินการ และการ
ควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของ ใหเกิดการ
เคลื่อนยาย, การจัดเก็บ, การรวบรวม, การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการบริการ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ”
ซึ่งผูประกอบการที่ไมสามารถบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกสไดทั้งระบบนั้น ก็อาจใชบริการจากผู
ใหบริการกิจกรรมโลจิสติกส (Logistics Provider)เนื่องจากไมมีความสามารถในบางขั้นตอนหรือดําเนินการ
เองแลวไมคุมคาจึงหาผูเชี่ยวชาญในกิจกรรมเหลานี้มารับผิดชอบแทน ซึ่งการใหบริการดานโลจิสติกสใน
ประเทศไทยสามารถแบงกลุมไดดังนี้
ผูใหบริการ 1)

การขนสง

โครงสรางของบริการโลจิสติกสไทย 1)
การจัดเก็บ บริการดาน บริการเสริม เชน ใหคําปรึกษา,
สินคา
พิธีการตางๆ
จัดระบบสารสนเทศ

ผูประกอบการขนสงทางบก
X
ผูประกอบการขนสงทางน้ํา
X
ผูประกอบการขนสงทางอากาศ
X
ตัวแทนออกของและตัวแทนขนสง
X
X
ผูประกอบการคลังสินคา
X
ที่มา
1) รายงานธุรกิจบริการ : โลจิสติกส ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

บริการพัสดุ
และไปรษณีย
X
X
X

ทั้งนี้ ผูใหบริการกิจกรรมโลจิสติกสแตละรายสามารถใหบริการไดครอบคลุมไดในหลายบริการซึ่งขึ้นอยู
กับความพรอมและศักยภาพของผูประกอบการแตละราย ดังเชนการใหบริการของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่น
แนล โลจิสติกส จํา กัด (มหาชน) ซึ่ง สามารถใหบ ริการไดทั้งการเปนตัวแทนออกของและตัวแทนขนสง, การ
ใหบริการขนสงทางบก และการบริหารจัดการคลังสินคา เปนตน
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนนล โลจิสติกส จํากักด (มหาชน)

ภภาพรวมการขขนสงสินคาขอองประเทศไทยย
รูปแบบกาารขนสงสินคาของประเทศไทย
ข
ยนั้นประกอบดวย 4 รูปแบบ ได
ไ แก
 การขนสงทางบก
ท
ซึ่งประกกอบดวย การขนนสงทางถนน และการขนส
แ
งททางราง
 การขนสงทางน้
ท ํา ซึ่งประ กอบดวย การขขนสงทางทะเลล และการขนสสงทางลําน้ํา ไดดแก คลอง
และแมน้ํา
 การขนสงทางอากาศ
ท
 การขนสงทางท
ท อ
โดยลักษณ
ณะทั่วไปของกาารขนสงแตละรูรปแบบสรุปไดดัดงั นี้
ทางเลือกการขนสง
ถนน
ราง
ลําน้ํา
ทะเล
อาากาศ
ทอ
ประเภทสินคา
ทั่วไป
มูลคาต่ํา
มูลคาต่าํ
มูลคาต่
า ํา
มูลลคาสูง
ทั่วไป
ปริมาาณสินคา
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
มากทีทีส่ ุด
นออยที่สุด
มากที่สุด
ตนทุนน/หนวย
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ําที่สุด
ต่ําทีสุส่ ด
แพพงที่สุด
ต่ํา
ระยะะเวลา
เร็ว
ชา
ชาที่สุด
ชาทีสุส่ ด
เร็ววที่สุด
เร็วกวา
ที่มา
รายงานพัฒนาระบบการขนส
ฒ
สงตอเนื่องหลายรูรูปแบบและการจััดการตอเนื่องระบบบโลจิสติกสเพื่อกการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
ของสํานักงานนโยบายยและแผนการขนสสงและจราจร กระะทรวงคมนาคม
เกณฑ

การขนสงระหวางประเทศ
ประเทศไทยมีมีมูลคาการสงอออก-นําเขาปละปประมาณ 6.00 - 8.00 ลานลลานบาท โดยสินค
น าหลักที่มี
มูลคาการสงออกมากที่สดได
ุด แก สินคาในนกลุมอิเล็กทรอนิกส, กลุมยานยนต, กลุมสินค าเกษตรแปรรูป และสินคา
า บสินคาที่มมูีมลคาการนําเข าสูงสุดไดแก ไดดแก สินคาในกกลุมเชื้อเพลิง, กกลุมเครื่องจักรแและอุปกรณ
เกษตร สําหรั
และกลุมช้ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนนเครื่องใชไฟฟา
แผนภาพแสดดงมูลคาการสงอออก-นําเขาของปประเทศไทย (หน
นวย : ลานลานบบาท)

ที่มา : ธนาคารรแหงประเทศไทย
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการการขนสงสินคาเขาและออกจากประเทศในแตละป จะพบวามีการใช
รูปแบบการขนสงตาง ๆ ดังนี้
ปริมาณการสงสินคา
รวมขาเขาและขาออก
ทางเรือ

2551

2552

2553

2554

2555

ลานตัน

รอยละ

ลานตัน

รอยละ

ลานตัน

รอยละ

ลานตัน

รอยละ

ลานตัน

รอยละ

193.3

89.2

182.4

89.2

192.4

89.0

193.6

88.8

194.3

88.4

ทางรถยนต

16.1

7.4

21.3

10.4

22.9

10.6

23.5

10.8

24.6

11.2

ทางเครื่องบิน

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

ทางไปรษณียและอื่น 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: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (รวบรวมจากกรมศุลกากร)

จากขอมูลขางตนพบวาการขนสงสินคาทางเรือนับเปนชองทางหลักของการคาระหวางประเทศมา
โดยตลอด โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 80-90 ของปริมาณการสงออก-นําเขาในแตละป เนื่องจากการขนสง
ทางเรือเปนรูปแบบที่สามารถขนสงสินคาไดในปริมาณมากและมีตนทุนตอหนวยที่ต่ํากวาการขนสงรูปแบบอื่น แต
อาจจะใชระยะเวลาคอนขางนาน รูปแบบรองลงมาไดแกการขนสงทางบกและทางอากาศ โดยในป 2554 และป

2555 ประเทศไทยมีปริมาณการขนสงสินคาทางทะเลคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 88.8 และ88.4
ตามลําดับ
ปจจุบันการขนสงทางเรือระหวางประเทศเกือบทั้งหมดจะผานทาเรือหลัก 2 แหง ไดแก ทาเรือ
กรุงเทพ (คลองเตย) และทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ซึ่งจากสถิติของการทาเรือแหงประเทศไทยพบวาในป 2556
มีสินคาถึง 1.38 ลานตู (ตู :TEU) หรือเทากับประมาณ 19.63 ลานตัน และ 6.04 ลานตู (ตู: TEU) หรือ
เทากับประมาณ 67.07 ลานตัน ผานทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังตามลําดับ
หนวย: TEU
ปริมาณสินคาขาเขา
และขาออก
ทาเรือกรุงเทพ
ทาเรือแหลมฉบัง
รวม
ที่มา กรมทาเรือ

2555

2556

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

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

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

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

การขนสงสินคาภายในประเทศ
การขนสงสินคาภายในประเทศของไทยสวนใหญยังใชการขนสงทางถนนเปนหลัก เนื่องจากมี
เสนทางที่คลอบคลุมทั้งประเทศ ทําใหมีความสะดวกและรวดเร็วในการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคไดอยาง
ทั่วถึง แมวาจะมีตนทุนการขนสงที่สูงกวาการขนสงทางรางหรือทางน้ําเนื่องจากโครงสรางพื้นฐานของไทย
ในระบบการขนสงทางรางหรือทางเรือชายฝงนั้นยังไมเอื้ออํานวย ตั้งแตป 2551 ปริมาณการขนสง
ภายในประเทศโดยรวมมีปริมาณเพิ่มขึ้น ถึงแมในป 2554 การขนสงทางถนนหลายสายไมสามารถใชงานได
ก็ตาม
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
ปริมาณการ
ขนสงสินคา

2551

2552

2553

2554

2555

พันตัน

รอยละ

พันตัน

รอยละ

พันตัน

รอยละ

พันตัน

รอยละ

พันตัน

รอยละ

ทางรถ

424.5

81.4

423.7

82.7

420.4

81.4

406.5

80.4

425.8

81.9

ทางเรือ

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

ทางเครื่องบิน
รวม

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ประมาณการจากขอมูลการสํารวจปริมาณการขนสงทางถนน
กรมขนสงทางบก)

แนวโนมธุรกิจโลจิสติกส
ธุ ร กิ จ ในกลุ ม โลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งโดยเฉพาะนั บ ตั้ ง แต ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
เปนครั้งแรกในป 2548 และยังคงมีแนวโนมที่จะสามารถเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต โดยมีปจจัยสนับสนุนจากทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังนี้
• ภาครัฐใหความสําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมดานโลจิสติกสโดยมีการกําหนด “แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย” อยางตอเนื่อง ซึ่งในแผนฉบับลาสุดประกอบดวย 3 ภารกิจหลัก ไดแก 1.
การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการ (Supply Chain Enhancement) 2. การยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. การพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนตาง ๆ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันใหแกประเทศและบรรลุเปาหมายในการเปน “Logistics Hub” ของภูมิภาคอาเซียน
• ภาคธุรกิจมีการขยายฐานการผลิตและศูนยกระจายสินคาออกสูภูมิภาคตางๆ รวมทั้งมีการขยายตัวของ
ความเปนเมืองออกจากสวนกลางมากขึ้น ประกอบกับการสงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาคตาง ๆ ที่สงผลให
เกิดการคาการลงทุนมากขึ้น ยอมสงผลใหเกิดความตองการในการใชบริการธุรกิจโลจิสติกสเพิ่มขึ้นดวย
• ภาคธุรกิจใหความสําคัญตอการบริหารจัดการโลจิสติกสมากขึ้น เห็นไดจากการที่ตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 17 ของ GDP ในป 2550 มาเปนรอยละ 14.3 ของ GDP ในป 2555
นับเปนโอกาสของผูใหบริการดานโลจิสติกสที่จะนําเสนอบริการจัดการระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ชวยลดตนทุนใหแกผูประกอบการ
• ประเทศไทยมีจุดแข็งดานทําเลที่ตั้งซึ่งอยูศูนยกลางของภูมิภาคและมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลคอนขางมากโดย
มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และมีจังหวัด
ที่สามารถติดตอกับประเทศเพื่อนบานไดถึง 30 จังหวัด รวมทั้งสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศขางเคียง เชน
เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใตไดอีกดวย สงผลใหกิจกรรมดานโลจิสติกสของประเทศไทยยัง
สามารถขยายขอบขายการใหบริการไดอีกมาก
• ศูน ยกลางกิจกรรมการคา ของโลกมี แ นวโนมที่จ ะเปลี่ยนจากกลุมประเทศในซีกโลกตะวันตกมาสูกลุ ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุมประเทศในเอเชีย เนื่องจากกลุม
ประเทศดังกลาวมีการเปดเสรีทางการคามากขึ้นและมีกําลงซื้อของประชากรเพิ่มสูงขึ้น จึงเปนโอกาสให
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ประเทศไทยสามารถขยายการคาการลงทุนไปสูเขตการคาใหมๆ นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยมีความ
ไดเปรียบดานทําเลที่ตั้ง ยังสงผลใหประเทศไทยไดประโยชนจากการเคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศใน
ภูมิภาคโดยใชเสนทางผานประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกดวย
• การเปดเสรีทางดานการคา การลงทุน และธุรกิจบริการ ภายในกรอบ AEC ในป 2558 จะสงผลใหเกิดความ
ตองการแลกเปลี่ยนสินคาและทรัพยากรตางๆ ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอยางมาก
ประกอบกับแนวโนมการผอนคลายกฎระเบียบดานการคมนาคมขนสงขามพรมแดนภายใตกรอบ AEC ยอม
เปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหธุรกรรมดานโลจิสติกสเติบโตไดมากยิ่งขึ้น
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่กํากับดูแลการใหบริการโลจิสติกสโดยเฉพาะ แตมีกฎหมายหลาย
ฉบั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แต ล ะกิ จ กรรมของการให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส เช น ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ,
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548,
พระราชบัญ ญัติ จัด วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464,
พระราชบั ญ ญัติ การขนสง ทางบก พ.ศ. 2522,
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เปนตน สําหรับกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทมีดังนี้
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติรับขนของทางทะเลคือพระราชบัญญัติที่ใชบังคับแกการขนสงทางทะเลจากที่แหงหนึ่งใน
ราชอาณาจักรไปยังที่อีกแหงหนึ่งนอกราชอาณาจักร โดยตามพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูขนสงไมตองรับผิด
ในกรณีที่เกิดการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบลาชา อันเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย, อุบัติเหตุแหงทองทะเล, การ
สงคราม หรือเหตุอื่นใดตามหมวด 5 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความรวมถึงการไมตองรับผิดในกรณีที่
ความเสียหายเกิดจากความผิดของผูสงของ หรือเกิดจากสภาพแหงของนั้นเอง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูขนสงตองรับผิด พระราชบัญญัติดังกลาวไดจํากัดความรับผิดของผูขนสงไวเพียง 10,000
บาทตอ 1 หนวยการขนสง หรือ กิโลกรัมละ 30 บาทตอน้ําหนักสุทธิแหงของนั้น แลวแตเงินจํานวนใดจะมากกวา แต
ตองไมเกินกวาราคาของนั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหมวด 6 มาตราที่ 58-61)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายแพงเปนกฎหมายเอกชนวาดวยเรื่องสิทธิ หนาที่ และความสัมพันธ ระหวางเอกชนตอเอกชน สวน
กฎหมายพาณิชยคือกฎหมายวาดวยสิทธิและหนาที่ของบุคคล อันเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการคา
โดยวางระเบียบเกี่ยวพันทางการคาหรือธุรกิจระหวางบุคคล สําหรับในการประกอบธุรกิจใหบริการขนสงในประเทศ
ของบริษัทนั้น กฎหมายดังกลาวกําหนดใหบริษัทตองรับผิดในกรณีที่สินคาเกิดการสูญหายหรือบุบสลาย หรือสงมอบ
ลาชา เวนแตพิสูจนไดวาเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากสภาพแหงของนั้นเอง หรือเกิดจากความผิดของผูสง (ดู
รายละเอียดไดในมาตราที่ 420 และ 616)
ทั้งนี้ ในการปองกันความเสี่ยงจากการใหบริการรับขนสงในประเทศของบริษัทนั้น บริษัทไดการซื้อประกันภัย
สินคาที่รับขนสง, ประกันภัยรถบรรทุก และประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลคาสูงกวาความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น
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ในสวนของการใหบริการจัดการพิธีศุลกากรซึ่งบริษัทไดรับมอบอํานาจจากลูกคาใหเปนตัวแทนในการทําพิธี
การศุลกากรนั้น ตามกฎหมายดังกลาวระบุไววา การทําตามกรอบหนังสือมอบอํานาจที่ไดรับ บริษัทมิตองรับผิดเปน
การสวนตัวตอบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทอยูในฐานะตัวแทน ดังนั้น ผูมอบอํานาจใหบริษัทยอมเปนผูมีความ
ผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายที่ตัวแทนไดทําไปภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจนั้น (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดในตามมาตราที่ 820)
ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจบริการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการและพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวา ในป
2554 ประเทศไทยมีผูประกอบการในกลุมธุรกิจใหบริการโลจิสติกสที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จํานวน 18,399 ราย โดยมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 โดยเฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอป โดย
ผูประกอบการโลจิสติกสสวนใหญประกอบธุรกิจดานการขนสง รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ราย หรือคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 66 ของกลุมธุรกิจโลจิสติกส โดยมีมูลคาธุรกิจรวมประมาณ 459,000 ลานบาท
หรือรอยละ 72.2 ของมูลคาธุรกิจรวม
สําหรับผูประกอบการไทยในกลุมธุรกิจโลจิสติกสที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทนั้น จากขอมูล
จํานวนสมาชิกของสมาคมชิปปงแหงประเทศไทยพบวามีทั้งสิ้น 1,099ราย เปนผูประกอบการในภาคกลาง
875 ราย, ภาคตะวันออก 58 ราย, ภาคเหนือ 50 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ราย และภาคใต 86
ราย โดยผูประกอบการสวนใหญจะเปนผูประกอบการรายยอยที่มีการใหบริการรับจัดการขนสงแบบไมเต็มตู
(LCL) หรือมีการใหบริการเพียงบางอยาง ผูประกอบการเหลานี้จึงเปนเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหนาที่
รั บ งานจากลู ก ค า รายย อ ยที่ ก ระจายอยู ทั่ ว ประเทศมาส ง ต อ ให แ ก บ ริ ษั ท มากกว า เป น คู แ ข ง ส ว น
ผู ป ระกอบการไทยรายใหญ ที่ มี ก ลุ ม ลู ก ค า ใกล เ คี ย งกั บ ของบริ ษั ท นั้ น มี ป ระมาณ 25 ราย แบ ง เป น
ผูประกอบการไทยประมาณ 15 รายและผูประกอบการตางประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมาณ 10
ราย อยางไรก็ดี ผูบริหารประเมินวา การแขงขันระหวางผูประกอบการไทยดวยกันนั้นยังคงไมรุนแรงนัก
เนื่องจากตลาดของโลจิสติกสนั้นมีขนาดใหญและมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง ผูประกอบการ
ทั้งหลายจึงมีทั้งการแขงขันเพื่อเสนอบริการใหแกลูกคาและในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนหรือรวมมือ
กันเพื่อใหสามารถบริการลูกคาของตนดวยเชนกัน
ในสวนของการแขงขันจากผูประกอบการตางชาตินั้น ผูบริหารประเมินวาอาจจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นภายหลังจากการเปดเสรีสาขาบริการดานโลจิสติกสภายใตกรอบ AEC ประกอบกับการที่ประเทศไทย
ตั้งเปาหมายเปน “Logistics Hub” ของภูมิภาคนั้น จะเปนปจจัยที่ดึงดูดใหผูประกอบการตางชาติเขามา
แขงขันมากขึ้น ซึ่งตั้งแตในป 2556 ประเทศไทยไดมีนโยบายผอนคลายกฎระเบียบโดยการเพิ่มสัดสวนให
ชาวตางชาติสามารถถือครองหุนในธุรกิจโลจิสติกสไดถึงรอยละ 70 อยางไรก็ดี ผูบริหารของบริษัทเชื่อมั่นวา
ผูประกอบการไทยยังคงมีความไดเปรียบในดานความเชี่ยวชาญดานระบบขนสงและโครงสรางพื้นฐาน
ภายในประเทศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการที่จะบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสใหเกิดประสิทธิภาพที่สุด
ดังนั้น หากผูประกอบการตางชาติตองการที่จะเขามามีสวนแบงในตลาดโลจิสติกสของไทย ก็นาจะเขามาใน
รูปแบบของการรวมทุนหรือเปนพันธมิตรทางการคากับผูประกอบการในไทย เพื่อเชื่อมโยงเครือขายการ
ใหบริการที่ตนในตางประเทศกับพันธมิตรที่เปนผูประกอบการไทยมากกวา
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จากการใหบริการที่หลากหลายครอบคลุมของบริษัทและบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่
พรอมนําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดใหแกลูกคาและคูคา สงผลใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถรักษาความเปน
ผูนําดานการใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศได ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของปริมาณตูคอนเทน
เนอรที่บริษัทเปนผูสงออก-นําเขากับปริมาณตูคอนเทนเนอรขาเขา-ออกที่ทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลม
ฉบัง พบวา บริษัทมีสวนแบงการตลาดของการเปนผูใหบริการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล
ดังนี้

รายละเอียด
ปริมาณตูคอนเทนเนอรขาเขา-ออกที่ทา เรือ1)
ปริมาณตูคอนเทนเนอรขาเขา-ออกที่บริษัทใหบริการ 2)
สวนแบงตลาด (รอยละ)
ที่มา : 1) กรมทาเรือ
2)ขอมูลจากบริษัท

2555
7,323,883
19,681
0.27

2556
7,421,194
27,929
0.38

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

ธุรกิจขนสงภายในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก
ธุรกิจการใหบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกนั้น เปนตลาดที่มีผูประกอบการจํานวนมากและสวนใหญมี
ขนาดเล็ก โดยจากขอมูลของกรมการขนสงทางบกพบวา ณ สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2557 ทั่วประเทศมีจํานวน
ผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกสําหรับการรับจาง รวมทั้งสิ้น 17,409 ราย เปนผูประกอบการในภาคกลาง 5,041
ราย, ภาคตะวันออก 2,081 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,776 ราย, ภาคเหนือ 2,551 ราย, ภาคตะวันตก 1,882
ราย และภาคใต 1,078 ราย โดยจากเอกสารประกอบการสัมมนา “เสริมศักยภาพการคาอาเซียน ดวยคุณภาพการ
ขนสงไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการขนสงทางบก สัดสวนของผูประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีรถจํานวนไมเกิน 10 คันนั้น มี
สัดสวนมากถึงรอยละ 78 ในขณะที่จํานวนผูประกอบการขนาดกลางซึ่งมีจํานวนรถไมเกิน 50 คัน มีอยูประมาณรอย
ละ 16 และผูประกอบการขนาดใหญซึ่งมีรถมากกวา 50 คันขึ้นไปนั้น มีสัดสวนประมาณรอยละ 6
ปจจุบัน บริษัทมีรถบรรทุกหัวลากจํานวน 50 คัน และหางลากจํานวน 98 หาง โดยกลุมลูกคาและจุด
ใหบริการหลักของบริษัทนั้นอยูที่ จ.สุราษฏรธานี ซึ่งผูบริหารประเมินวาในเขตภาคใตนั้น มีผูประกอบการรายใหญที่มี
ศัก ยภาพในการแขง ขั น กับ บริษั ท เป น จํ า นวนประมาณ 7-8 รายโดยแตละรายมีจํา นวนรถประมาณ 50-300 คั น
สําหรับในเขตภาคตะวันออกซึ่งบริษัทมีจุดใหบริการอยูที่จังหวัดชลบุรีนั้น ผูบริหารประเมินวามีผูประกอบการรายใหญ
จํานวนมาก โดยแตละรายมีจํานวนรถมากกวา 100 คัน อยางไรก็ดี ศักยภาพการแขงขันในธุรกิจขนสงนั้นขึ้นอยูกับ
คุณภาพในการใหบริการและความสามารถในการจัดหาพนักงานขับรถที่มีมาตรฐาน ดังนั้น การมีจํานวนรถเพื่อ
ใหบริการมากจึงมิใชปจจัยชี้วัดวาจะสามารถไดรับงานจากลูกคาแตอยางใด
ภาวะการแขงขันโดยรวมในธุรกิจขนสงดวยรถบรรทุกหัวลากนั้น ผูบริหารประเมินวาไมรุนแรงนักโดยจะมี
การแขงขันกันเพียงบางชวงเวลา และในขณะเดียวกันผูประกอบการแตละรายก็สามารถเปนพันธมิตรทางการคากัน
ไดเชนกัน โดยเมื่อผูประกอบการรายใดไดรับงานที่เกินกวาความสามารถที่ตนจะใหบริการได ก็จะมีการติดตอหา
ผูประกอบการรายอื่นใหมาชวยรับงานตอไป (Subcontract) สําหรับการใหบริการของบริษัทก็เชนเดียวกัน โดย
ปจจุบันบริษัทมีพันธมิตรทางการคาที่มีการทําขอตกลงรวมกันอยางเปนลายลักษณอักษรประมาณ 10 ราย
จากการพัฒ นาการใหบ ริการดวยการนําเอาระบบ GPS มาใชในการวางแผนและควบคุมคุณ ภาพการ
ใหบริการ และความใสใจในการพัฒนามาตรฐานพนักงานขับรถของบริษัทอยางตอเนื่องดวยการจัดฝกอบรมและ
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สรางมาตรการจูงใจในการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ํามัน ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวามีศักยภาพเพียงพอในการแขงขัน
และการขยายธุรกิจตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทยังอาศัยขอไดเปรียบจากการที่เปนผูใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ ทําให
สามารถนํ า เสนอบริ ก ารต อ เนื่ อ งซึ่ ง เชื่ อ มโยงทั้ ง การให บ ริ ก ารจั ด การขนส ง ระหว า งประเทศและการขนส ง
ภายในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได ซึ่งทําใหลูกคาสามารถใชบริการที่หลากหลายดานโลจิสติกส
ไดจากบริษัทเพียงแหงเดียว
2.3 การจัดหาบริการ
2.3.1 การจัดหาและแหลงที่มาของบริการ
ธุรกิจรับจัดการขนสงระหวางประเทศ
ในการใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศบริษัทจะตองจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจาก
ผูประกอบการขนสงเพื่อใหบริการแกลูกคา และมีการประสานงานกับพันธมิตรในตางประเทศเพื่อชวยใน
การใหบริการ โดยแหลงที่มาของบริการตาง ๆ ดังกลาว มีดังนี้
ระวางเรือหรือเครื่องบิน
คาระวางเรือหรือเครื่องบินนั้นนับเปนตนทุนหลักในการใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศซึ่งคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 80-85 ของตนทุนการใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศของบริษัท โดย
บริษัทมีการจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผูประกอบการในประเทศเปนหลัก คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 70-75 ของตนทุนคาระวางรวม ซึ่งตนทุนดังกลาวจะมีการจายชําระใหแกผูประกอบการขนสง
โดยตรงเปนสกุลเงินบาท ในแตละปบริษัทมีการจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผูประกอบการขนสงรวม
แลวกวา 300 ราย ทั้งนี้ จากการที่บริษัทมีการจองระวางเรือหรือเครื่องบินอยางสม่ําเสมอ จึงสามารถเจรจา
กับผูใหบริการขนสงในการขอกําหนดราคาคาระวางลวงหนาในชวงระยะเวลาประมาณ 15 – 30 วัน
สํ า หรั บ ในบางกรณี ที่ บ ริ ษั ท จะต อ งให บ ริ ก ารจั ด การการขนส ง ในเขตต า งประเทศ บริ ษั ท จะ
ประสานงานกับเอเยนตซึ่งเปนพันธมิตรในประเทศตาง ๆ ใหเปนผูชวยดําเนินการให ดังนั้น ตนทุนคาระวาง
ในสวนของการใหบริการในตางประเทศที่มีการใหบริการโดยใชเอเยนตนั้น จะมีการจายชําระเปนสกุลเงิน
ตางประเทศ โดยเอเยนตจะเรียกเก็บคาระวางและคาบริการตาง ๆ สําหรับการที่บริษัทใชบริการเอเยนตใน
การชวยจัดการการขนสงดังกลาว ซึ่งตนทุนคาระวางที่มีการจายชําระเปนสกุลเงินตางประเทศนั้นคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 20-25 ของตนทุนคาระวางรวมของบริษัท
เอเยนต (Agent)
ในกรณีที่บริษัทมีการใหบริการจัดการขนสงในเขตตางประเทศ เชน การจัดการขนสงสินคาจาก
ทาเรือในตางประเทศไปสูจุดหมายปลายทางภายในประเทศตางๆ บริษัทจะประสานงานกับเอเยนตซึ่งเปน
พันธมิตรทางการคาที่อยูในตางประเทศเพื่อชวยดําเนินการในขั้นตอนดังกลาว โดยเอเยนตของบริษัทนั้น
ไดแกผูประกอบการในธุรกิจจัดการขนสงในประเทศตาง ๆ ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูประสานงานในการบริการ
จัดการการขนสงในเขตประเทศที่ตนดูแลใหแกบริษัท รวมถึงเปนผูชวยเก็บคาบริการใหแกบริษัทในกรณีที่
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ลูกคาของบริษัทระบุใหมีการเรียกเก็บคาบริการที่ปลายทางในตางประเทศ ปจจุบันบริษัทมีการจัดทําบันทึก
ขอตกลงทางธุรกิจกับเอเยนตรวมประมาณ 80 ราย ซึ่งพรอมชวยดูแลการใหบริการแกลูกคาของบริษัทใน
เขตประเทศตางๆ กวา 180 ประเทศทั่วโลก (ดูขอมูลเพิ่มเติมในสรุปขอตกลง agency agreement ในหัวขอ
5.2 สรุปสัญญาที่สําคัญ)ในการจายชําระตนทุนคาระวางรวมทั้งตนทุนคาบริการของเอเยนตเหลานี้ จะมี
การจายชําระเปนสกุลเงินตางประเทศ
นโยบายในการคัดเลือกเอเยนต
1. มีสถานะเปนนิติบุคคล โดยสามารถแสดงเอกสารไดอยางชัดเจน
2. เปนนิติบุคคลที่กอ ตั้งมาแลวอยางนอย 1 ป หรือสามารถแสดงใหเห็นไดวามีประสบการณใน
การเปนเอเยนตมากอน โดยสามารถสอบทานหรืออางอิงขอมูลการทํางานไดจากเอเยนตที่
เปนพันธมิตรทางการคากับบริษัท
3. เปนสมาชิกของ WCA หรือองคกรหรือสมาคมที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล หรือไดรับการ
แนะนําจากเอเยนตที่เปนพันธมิตรทางการคาของบริษัท
4. ยินยอมที่จะทําสัญญาอยางเปนลายลักษณอักษรตามรูปแบบที่บริษัทกําหนด
หรือตาม
รูปแบบของเอเยนตแตตองมีสาระสําคัญเทียบเทากับ Agency Agreement ของบริษัท
พรอมแสดงเอกสารประกอบ เชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (Corporate Registration) และ
สําเนาพาสปอรตของผูมีอํานาจลงนามของเอเยนต เปนตน
5. Agency Agreement จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของเอเยนตเทานั้น

ธุรกิจขนสงในประเทศ
ในการใหบริการขนสงในประเทศนั้น ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการโดยใชรถบรรทุกหัวลากและหาง
ลากจํานวน 50 หัว และ 98 หาง โดยตนทุนหลักในการใหบริการขนสง ไดแก คาน้ํามัน คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 30-35 ของตนทุนการใหบริการขนสงในประเทศ รองลงมาไดแก คาขนสง ซึ่งไดแก ตนทุน
การวาจางผูประกอบการขนสงรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 10-30 ของตนทุนการใหบริการขนสงในประเทศ และตนทุนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 15-35 ของตนทุนการใหบริการขนสงในประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทมีแหลงที่มาของการจัดหารถบรรทุกและตนทุนการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
รถบรรทุกหัวลากและหางลาก
บริษัทมีการจัดหารถบรรทุกหัวลากและหางลากทั้งจากการซื้อรถใหมจากตัวแทนจําหนายของ
ผูผลิตรถบรรทุกโดยตรง เชน บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จํากัด และบริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
จํากัด เปนตน โดยในกรณีที่เปนการซื้อรถที่เคยผานการใชงานมาแลวนั้น บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบ
สภาพรถและอายุการใชงานกอนตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ รถบรรทุกหัวลากของบริษัททุกคันมีการทําประกันภัยชั้น
1 และประกันภัยสินคาที่รับขนสง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลคาสูงกวาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
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น้ํามัน
ในชวงระยะป 2554-2556 บริษัทมีการจัดหาน้ํามันจากผูคาทั่วไปโดยบริษัทจะสั่งซื้อน้ํามัน 1 – 2
สัปดาหตอครั้ง มาเก็บสํารองไวที่คลังน้ํามันซึ่งตั้งอยูที่จุดใหบริการจังหวัดสุราษฏรธานีและจังหวัดชลบุรี
อยางไรก็ดี นับตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2557 บริษัทไดมีการยกเลิกระบบการซื้อน้ํามันมาสํารองไวที่จุด
บริการของบริษัท และเปลี่ยนมาใชบริการระบบ “Fill &Go” กับผูประกอบการน้ํามันรายใหญรายหนึ่ง โดย
ระบบดังกลาวเปนระบบที่ควบคุมใหรถบรรทุกหัวลากของบริษัทจะตองเติมน้ํามันเฉพาะที่สถานีบริการที่
กําหนดเทานั้น สงผลใหบริษัทสามารถควบคุมและตรวจสอบการเติมน้ํามันของรถแตละคันของบริษัทได ใน
สวนของการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามันดีเซลซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักนั้น บริษัทมีการ
กําหนดราคาคาบริการกับลูกคาโดยกําหนดเปนขั้นบันไดซึ่งแปรผันตามระดับราคาน้ํามัน อยางไรก็ดี ราคา
น้ํามันดีเซลนั้นอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงพลังงาน จึงมีความผันผวนของระดับราคาคอนขางต่ํา
โดยในระยะ 4 ปที่ผานมา ราคาน้ํามันดีเซลจะอยูที่ชวงราคาประมาณ 28 - 30 บาทตอลิตรมาโดยตลอด
โดยมีเพียงชวง 3 เดือนระหวางเดือนกุมพาพันธ 2555 ถึงเดือน เมษายน 2555 เทานั้นที่ราคาเกินกวา 31
บาท
ผูประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก (Sub-Contract)
ตนทุนการวาจางผูประกอบการขนสงรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) เกิดขึ้น
จากการที่ในบางชวงเวลารถของบริษัทไมเพียงพอที่จะใหบริการแกลูกคาหรือไมคุมที่จะดําเนินการเอง
บริษัท จะมีการติ ดตอ หาผูป ระกอบการรายอื่น ที่เปน พัน ธมิตรทางการคา ใหม าชว ยรับงานตอ ไป (Subcontract) โดยปจจุบันบริษัทมีพันธมิตรทางการคาที่มีการทําขอตกลงรวมกันอยางเปนลายลักษณอักษร
ประมาณ 10 ราย
พนักงานขับรถ
บริษัทมีการจัดหาพนักงานขับรถโดยผานกระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัทโดยพนักงานขับ
รถของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนทั้งแบบรายเดือนและคาเบี้ยเลี้ยง รวมถึงมีการรับประกันรายไดขั้นต่ํา
ปจจุบันบริษัทมีพนักงานขับรถรวมประมาณ 35-40 คน ซึ่งโดยทั่วไปจํานวนพนักงานขับรถของบริษัทจะ
นอยกวาจํานวนรถที่มีไวใหบริการเนื่องจากบริษัทจะตองสํารองรถบรรทุกสวนหนึ่งไวสําหรับใชทดแทนรถที่
เขาซอมบํารุงตามแผน และตองสํารองรถไวสําหรับลูกคาที่ตองการใหทิ้งรถไวเนื่องจากตองใชระยะเวลาใน
การบรรทุกสินคา ทั้งนี้ นอกจากการสรรหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่พนักงานขับรถแลว บริษัทยังมีแผนในการ
รวมกับผูประกอบการผลิตรถบรรทุกรายใหญและหนวยงานราชการเพื่อจัดโครงการพัฒนาอาชีพพนักงาน
ขับรถที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบออกสูสังคมอีกดวย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 12.ความ
รับผิดชอบตอสังคม)
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีคูคา และพันธมิตรทางการคาที่หลากหลาย สงผลใหบริษัทไมมีการพึ่งพิงคู
คารายใดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 30 ของตนทุนการใหบริการในแตละป โดยบริษัทมีการใชบริการจาก
ผูประกอบการขนสงทางเรือในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของตนทุนการใหบริการรวมในป 2556 เปนจํานวน
1 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.70 ของตนทุนการใหบริการรวม สําหรับในชวง 6 เดือนแรก ป 2557 บริษัท
ไมมีการใชบริการจากคูคารายใดในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของตนทุนการใหบริการรวม
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2.3.2 ขั้นตอนการใหบริการ
บริษัทมีขั้นตอนการใหบริการของแตละกลุมธุรกิจดังนี้
การจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
1. บริษัทประมาณการความตองการจองระวางเรือ โดยสําหรับกลุมลูกคาที่เปนผูสงออก-นําเขาซึ่งมักมีการ
ขนสงแบบเต็มตูคอนเทนเนอร (FCL) นั้น บริษัทจะมีการวางแผนการขนสงรวมกับลูกคาและมีการจอง
ระวางเรือเมื่อไดรับการยืนยันจากลูกคา
สําหรับกลุมลูกคาที่เปนผูใหบริการจัดการขนสง
(Freight
Forwarder) ซึ่งมักมีการขนสงแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร (LCL) บริษัทจะมีการประมาณการความตองการ
จองระวางเรือและดําเนินการจองระวางเรือลวงหนา
จากนั้นจึงนําพื้นที่ระวางเรือที่มีไปเสนอขายใหแก
ลูกคา
2. ลูกคาแจงขอมูลและขอกําหนดแกบริษัท เชน ลักษณะสินคา, ปริมาณ, น้ําหนัก จุดหมายปลายทาง, วันที่
ตองการสง และวันที่ตองการใหถึงจุดหมายปลายทาง เปนตน
3. บริษัทตรวจสอบขอมูลและนําเสนอแผนการจัดสงในแตละทางเลือกใหแกลูกคา เชน เลือกใชเสนทางที่ใช
ระยะเวลาสั้นที่สุดแตมีตน ทุนสูง หรือเลือกใชเสนทางหนึ่งที่ตองใชระยะเวลาเพิ่มขึ้นแตมีตนทุนต่ํากวา เปน
ตน ซึ่งลูกคาสามารถนําทางเลือกตางๆ ที่บริษัทนําเสนอไปพิจารณารวมกับขอกําหนดของตนกอนตัดสินใจ
เลือกแผนการจัดสงที่เหมาะสมที่สุด
4. บริษัทสงเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดสงสินคา เชน ขอมูลสินคา, ทาเรือตนทางและทาเรือปลายทาง
เปนตน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และนัดหมายการสงมอบสินคากับลูกคา โดย
 ในกรณีที่ลูกคาปริมาณสินคามากพอที่จะบรรจุไดเต็มตูคอนเทนเนอร ลูกคาจะนําสินคาบรรจุเขาตู
คอนเทนเนอรในสถานที่ของลูกคาแลวจึงนํามาสงมอบใหบริษัทที่ทาเรือ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทเรือจะเปน
ผูเตรียมตูคอนเทนเนอรใหลูกคา
 ในกรณีที่ลูกคามีปริมาณสินคาไมมากพอที่จะเชาตูคอนเทนเนอรทั้งตูได ลูกคาจะนําสินคามาสงมอบ
ใหบริษัทเพื่อบรรจุเขาตูคอนเทนเนอรของบริษัทเรือที่บริษัทจองระวางเรือไว
โดยบริษัทจะเปนผู
จัดสรรพื้นที่และบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรที่ทาเรือ
 ในกรณีที่เปนการขนสงทางอากาศ ลูกคาจะนําสินคาไปสงมอบใหที่ทาอากาศยาน
5. บริษัทจัดสงเอกสารใบตราสง (Bill of Lading: B/L) ที่ไดรับจากบริษัทผูขนสงทางเรือ/เครื่องบิน เพื่อ
นําไปใชในการรับสินคา โดย
 จัดสงใบตราสงใหแกลูกคา ในกรณีที่ลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการรับสินคาที่ปลายทางเอง
 จัดสงใบตราสงใหแกเอเยนตที่เปนพันธมิตรในตางประเทศ ในกรณีที่ลูกคาตองการใหบริษัทใหบริการ
จัดการพิธีการศุลกากรในสวนของประเทศปลายทาง และจัดการสงสินคาจากทาเรือหรือสนามบินไป
ยังจุดหมายปลายทางตางๆ ในตางประเทศ
6. ชวยติดตามสถานะการจัดสงแกลูกคา รวมถึงการใหคําแนะนําในกรณีที่เกิดปญหาระหวางการขนสง เชน
ลูกคาดําเนินพิธีการศุลกากรไมถูกตอง หรือเกิดความลาชาในการขนสง เปนตน
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1)

1) บริษัทจะมี
ท การจองระวางเรือลวงหนากออนไดรับคําสั่งจากกลูกคาในกรณีเสนนอบริการขนสงแบบบไมเต็มตู (LCLL)

การขขนสงสินคาในปประเทศดวยรถบบรรทุกหัวลากและหางลาก
1. ลูกคาแจงขอมูลและขอกําหนนดแกบริษัท เชน ลักษณะสินคา, ปริมาณ, สถถานที่รับสินคา, จุดหมาย
น ่ตองการสง แและวันที่ตองกาารใหถึงจุดหมายยปลายทาง เป นตน และสอบถาม
ปลายทาง, วันที
คาบริการกับบริษิ ัท
2. บริษัทตรวจสออบตารางเดินรรถและวางแผนนการจัดรถแลวนําเสนอตอลูกกคา ซึ่งในกรณีที่รถของ
บริษัทไมสามาารถรับงานได บบริษัทจะประสสานงานไปยังผูขนสงรายอื่นที ่เปนพันธมิตรททางการคา
กับบริษัทเพื่อให
ใ นํารถมาใหบ ริิ การแกลูกคาแทน
แ
3. บริ ษัท สงเอกสสารแสดงรายลละเอียดของรถถขนส งที่ จะไปรับ สิน ค า เชน ชื่อพนั กงานขัขั บรถ, เลข
ทะเบียนรถ ชนินิดและปริมาณ
ณสินคาที่รถคันนัน้นจะไปรับ เปนต
น น และนัดหหมายการสงมอบสินคากับ
ลูกคา
ณะนําขึ้นรถและะรับเอกสารสงของ
ข
4. พนักงานขับรถถและผูรับผิดชออบตนทาง ตรวจจสอบสินคาขณ
5. เมื่อถึงจุดหมายยปลายทาง ลูกกคานําสินคาลงงจากรถและตรวจสอบ
6. ลูกคาเซ็นตเอกกสารรับสินคาใในเอกสารสงขออง
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22.4 ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในการประกอบบธุรกิจรับจัดกาารขนสงระหวางประเทศของบ
า
บริษัทนั้น ไมมีขขัั้ นตอนการทํางานใดที
ง
่สง
อ สําหรับการรประกอบธุรกิจขนส
จ งในประเเทศดวยรถบรรรทุกหัวลาก-หาางลากของ
ผลกระทบบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทนั้น อยูภายใตกฎหหมายวาดวยกาารขนสงทางบกก ซึ่งกําหนดไวววา รถที่จะนํามาาตออายุทะเบียนและเสี
ย
ย
ภาษีตองผผานการตรวจสสภาพรถจากพนนักงานหรือจากกสถานตรวจสภภาพรถที่ไดรับออนุญาต เพื่อรัับใบรับรอง
การตรวจสภาพรถซึ่งเปนเอกสารที่ตอองใชในการจดททะเบียนหรือตออายุทะเบียนนและเสียภาษี โดยในการ
ท ภาพลอ, ระบบบไฟ, ระดับคความดังของเสียง, สภาพ
ตรวจสภาาพรถนั้น จะครรอบคลุมถึงกาารตรวจประสิทธิ
ทั่ ว ไป, ระะบบเครื่ อ งยนต และมลภาววะจากไอเสี ยรถยนต
ร
เช น ควั น ดํ า , ปริ ม า ณคาร บ อนมออนอกไซด ,
ไฮโดรคารรบอน, ออกไซดดของไนเตรท แและสารพิษอนุภาค
ภ ซึ่งที่ผานมมา รถบรรทุกขอองบริษัทสามารถผานการ
ตรวจสภาาพรถและไดรับการตออายุทะเเบียนตามกําหนนดทุกปมาโดยตลอด

22.5 งานที่ยังมิไดสง มอบ
- ไมมี
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