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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทการบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้

3 เดือนแรก
3 เดือนแรก
ปี 2557
ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการให้ บริการ
1. จัดการขนส่งสินค้ าทางทะเล
(Sea Freight)
2. จัดการขนส่งสินค้ าทาง
อากาศ (Air Freight)
3. พิธีการศุลกากรและขนส่งใน
ประเทศ (Customs and
Transport)
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อื่นๆ **
รวมรายได้

2555*

2556*

2557

357.95 56.22

277.99

51.69 377.69

55.81

86.49

55.28

106.76

61.43

165.42 25.98

146.80

27.29 170.20

25.15

40.73

26.03

33.10

19.05

107.05 16.82

104.01

19.34 122.31

18.07

27.71

17.71

31.92

18.37

630.42 99.02 528.80
6.22 0.98
9.03
636.64 100.00 537.84

98.32 670.20
1.68
6.57
100.0 676.77

99.03 154.93 99.02
0.97
1.53
0.98
100.0 156.46 100.00

171.78 98.84
2.02 1.16
173.80 100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 และ ปี 2556 จัดทําโดยผู้บริ หาร และรายงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
** รายได้ อื่นๆ เช่น กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็ นต้ น

2.2

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และบริการ

2.2.1

ลักษณะการให้ บริการ

บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย เป็ นผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
(International Logistics Service and Solution Provider) ทังการนํ
้
าเข้ าและส่งออก โดยการขนส่งทังทางทะเล
้
(แบบเต็มตู้และ
แบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพื่อรองรับความต้ องการที่
หลากหลายของลูกค้ า รวมถึงการให้ บริ การขนส่งสินค้ าแบบประตูส่ปู ระตู (Door to Door) คือ การให้ บริ การรับจัดการขนส่ง
ตังแต่
้ หน้ าประตูโรงงานลูกค้ าต้ นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้ าประตูโรงงานลูกค้ าปลายทาง โดยผู้ส่งออกเป็ นผู้รับผิดชอบภาระค่า
ขนส่ง และแบบ Exwork คือ การให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าที่ผ้ นู ําเข้ ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตังแต่
้ หน้ าประตูโรงงานผู้
ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง
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แผนภาพแสดงลักษณะการให้ บริการขาออก

ผู้สง่ ออก (Exporter)

ผู้นําเข้ า (Importer)

1.

วางแผน เตรี ยมการ จัดการเส้ นทางการขนส่งทางทะเล ทางอากาศให้ กบั

2.

ผู้สง่ ออก และผู้นําเข้ า
บริหารจัดการระวางกับสายการเดินเรื อและสายการบิน

3.

ดําเนินพิธีการศุลกากรทังประเทศต้
้
นทาง และประเทศปลายทาง

4.

ให้ บริการขนส่งสินค้ าภายใน ทังในประเทศต้
้
นทาง และในประเทศ
ปลายทาง รวมถึงการให้ บริการขนส่งสินค้ าผ่านแดน

5.

ให้ คําปรึกษาและคําแนะนํา ในด้ านการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่าง

ขนส่งสินค้ าไปยัง
ผู้รับปลายทาง

ประเทศแบบครบวงจรในหลายรูปแบบ

ตัวแทนขาย
ต่างประเทศ

ดําเนินพิธีการศุลกากร
ณ.ประเทศต้ นทาง

สินค้ าออกเดินทางจากท่าเรื อ หรื อท่าอากาศยาน
ประเทศต้ นทาง ไปยังประเทศปลายทาง
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ณ ประเทศปลายทาง
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แผนภาพแสดงลักษณะการให้ บริการขาเข้ า

ผู้สง่ ออก (Exporter)
ผู้นําเข้ า (Importer)

(1)

(8)

1. วางแผน เตรี ยมการ จัดการเส้ นทางการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ
ให้ กบั ผู้สง่ ออกและผู้นําเข้ า
2. บริหารจัดการระวางกับสายการเดินเรื อและสายการบิน
3. ดําเนินพิธีการศุลกากรทังประเทศต้
้
นทาง และประเทศปลายทาง
4. ให้ บริการขนส่งสินค้ าภายใน ทังในประเทศต้
้
นทาง และในประเทศ
ปลายทาง รวมถึงการให้ บริการขนส่งสินค้ าผ่านแดน
5. ให้ คําปรึกษาและคําแนะนํา ในด้ านการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศแบบครบวงจรในหลายรูปแบบ

(2)

ติดต่อผู้สง่ ออกเพื่อขนส่ง
สินค้ าไปยังท่าเรื อหรื อท่า
อากาศยานต้ นทาง

ตัวแทนขาย
ต่างประเทศ

(5)

(6)

(7)

(3)

(4)
ดําเนินพิธีการศุลกากร
ณ ประเทศปลายทาง

สินค้ าออกเดินทางจากท่าเรื อ
หรื อท่าอากาศยานประเทศต้ น
ทาง ไปยังประเทศปลายทาง
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ดําเนินพิธีการศุลกากร
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บริ ษัทและบริษัทย่อยเป็ นผู้ให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทังนํ
้ าเข้ าและส่งออก
ด้ ว ยการขนส่ง ทางทะเลและการขนส่ง ทางอากาศครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยที ม งานผู้มีป ระสบการณ์ แ ละมี ค วาม
เชี่ ยวชาญด้ านระบบโลจิ สติกส์ ที่พร้ อมเป็ นที่ปรึ กษาและให้ คําแนะนํ าเกี่ ยวกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจน
วางแผนและออกแบบเส้ นทางการขนส่งให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยคํานึงถึง
ระยะเวลาในการขนส่ง ต้ นทุนในการขนส่ง ประเภท/ลักษณะของสินค้ าที่ขนส่ง ความสะดวกต่อลูกค้ าในการจัดการขนส่ง
เป็ นต้ น บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรื อ/เครื่ องบินเป็ นของตนเอง
(Non-Vessel Operation Common Carrier หรื อ N.V.O.C.C) ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดหาระวางเรื อหรื อเครื่ องบินจาก
ผู้ประกอบการขนส่ง คือ สายการเดินเรื อ หรื อ สายการบิน ที่เหมาะสมเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ตลอดจนประสานงานกับตัวแทน
ต่างประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือเป็ นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริ ษัทในประเทศต่างๆ ในการดําเนินการ
จัดการเพื่อให้ สนิ ค้ าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กําหนด การให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
1. การรั บจัดการขนส่ งสินค้ าระหว่ างประเทศทางทะเล (Sea Freight): บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การรับจัดการขนส่ง
สินค้ าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้ นการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าทางทะเล โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้จดั หาระวางเรื อและตู้คอนเทน
เนอร์ จากสายการเดินเรื อชันนํ
้ าที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ซึง่ บริษัทจะเป็ นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรื อ ดําเนินการต่อรองและจอง
ระวางเรื อที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย รวมถึงจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ ที่เหมาะสมกับสินค้ า ออกแบบเส้ นทาง
การขนส่ง ส่งมอบสินค้ าลงเรื อ ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้ าจนถึงท่าเรื อปลายทาง จัดการด้ านเอกสารพิธีการศุลกากร
ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ผู้รับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ขยายเครื อข่ายโดยเข้ าร่ วมเป็ นภาคี
สมาชิกต่างๆ เช่น Conqueror Freight Network, CGLN ภายใต้ WCA Family Network, Dalian JCtrans Logistic Network
(รายละเอียดข้ อ 2.5.3) ทําให้ ปัจจุบันบริ ษัทสามารถให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรื อหลักในเขตการค้ า
สําคัญในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลักยังคงเป็ นตลาดสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากบริ ษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน
เส้ นทางการขนส่งไทย-สหรัฐอเมริ กาตัง้ แต่แรกเริ่ ม สําหรับตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศญี่ ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศจีน
การขนส่งสินค้ าโดยเรื อ สามารถขนส่ง สิน ค้ า ได้ คราวละมากๆ มี ต้น ทุนในการขนส่งที่ ถูกกว่า การขนส่งสินค้ าทาง
เครื่ องบิน เหมาะสําหรับการขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสินค้ าหลักๆ ได้ แก่ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ (สินค้ าสําเร็ จรู ป) ชิ ้นส่วนยานยนต์
โครงสร้ างเหล็กและวัสดุก่อสร้ าง อาหารกระป๋ อง เป็ นต้ น การขนส่งทางเรื อจะบรรจุสินค้ าลงในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งช่วยให้ การ
เคลื่อนย้ ายสินค้ ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ ้น โดยตู้คอนเทนเนอร์ จะแบ่งออกเป็ น 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช้
งานบรรทุกสินค้ าที่มีนํ ้าหนักมากแต่มีปริ มาณน้ อย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้ งานบรรทุกสินค้ าที่มีนํ ้าหนักน้ อยแต่มี
ปริ มาณมาก นอกจากนี ้ ตู้คอนเทนเนอร์ ยงั มีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ แบบแห้ ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer)
แบบเปิ ดหลังคา (Open Top) เป็ นต้ น เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและให้ เหมาะกับประเภทของสินค้ าที่ขนส่ง
ปริมาณการขนส่ งสินค้ าทางทะเล ปี 2555 – 2557 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2558
ประเภทการให้ บริการ
สินค้ าขาออก (Export)
สินค้ าขาเข้ า (Import)
รวม

2555
5,953
2,513
8,466

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ ต่อปี (TEU)*
งวด 3 เดือนแรก งวด 3 เดือนแรก
2556
2557
ปี 2557
ปี 2558
6,087
6,315
2,355
2,492
3,235
3,529
1,165
1,580
4,520
4,072
9,322
9,844

หมายเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรื อ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
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การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี ้
 การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) หมายถึง การบรรจุสินค้ าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์
โดยสินค้ าในตู้จะเป็ นของลูกค้ าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ ต้ คู อนเทนเนอร์ กบั ลูกค้ ารายอื่นๆ เหมาะสําหรับลูกค้ าที่มีการขนส่ง
สินค้ าปริ มาณมาก โดยหลังจากบรรจุสินค้ าจนเต็มตู้แล้ วจะไม่มีการเปิ ดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ทังนี
้ ้ ลูกค้ าส่วนใหญ่
จะเป็ นกลุม่ ผู้นําเข้ า-ส่งออก
 การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) หมายถึง การบรรจุสินค้ าไม่เต็มตู้คอน
เทนเนอร์ โดยสินค้ าในตู้จะเป็ นของลูกค้ ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้ องร่ วมแบ่งใช้ พื ้นที่ต้ คู อนเทนเนอร์ เดียวกัน ส่วนใหญ่ จะเป็ น
ลูกค้ าที่มีปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
ั ้ ้ เพื่อบรรจุสินค้ าเฉพาะของตนเอง บริ ษัทจะทําหน้ าที่เป็ นผู้รวบรวม
สินค้ าจากลูกค้ าแล้ วนํามาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการคํานวณพืน้ ที่ในการจัดวางและจัดทําเป็ นแผนงาน (Consol
Plan) ส่งให้ กบั ผู้รับบรรจุสินค้ าลงตู้ที่ท่าเรื อ โดยจะมีสถานีสําหรับการบรรจุสินค้ าเข้ าตู้หรื อแยกออกจากตู้ เรี ยกว่า Container
Freight Station

2. การจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศทางอากาศ (Air Freight): บริ ษัทย่อยเป็ นผู้ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ า
ระหว่า งประเทศ ซึ่งเน้ น การให้ บ ริ การรั บ จัดการขนส่ง สินค้ าทางอากาศ โดยการขนส่ง สิน ค้ าทางอากาศเป็ นการขนส่ง ที่ มี
ศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจํากัด และเป็ นการขนส่งที่ให้ ความยืดหยุ่น
สูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้ เป็ นอย่างดี แต่มีต้นทุนที่สงู กว่าการขนส่งทางเรื อ สินค้ าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศ
จะมีปริ มาณค่อนข้ างน้ อยหรื อมีมลู ค่าสูงและต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ซึ่งบริ ษัทย่อยจะเป็ นผู้ติดต่อและจองระวางสาย
การบินตามตารางเวลาและข้ อกําหนดที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้ นทุนให้
ลูกค้ า โดยสามารถให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศได้ ครอบคลุมเขตการค้ าสําคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะ
เป็ นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็ นต้ น สินค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ ความสําคัญกับความรวดเร็ วและความชํานาญในตัวสินค้ า
โดยเฉพาะสินค้ าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ บริ ษัทย่อยสามารถให้ บริ การจัดส่งสินค้ าแบบเร่ งด่วนภายใน 24 ชัว่ โมง จากสิงคโปร์
มากรุ งเทพฯ แบบประตูถึงประตู (Door-to-Door) ถือเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ การ โดยสินค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่นําเข้ าจากประเทศสิงคโปร์ มาประกอบในประเทศไทย นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยยังมีการให้ บริ การเสริ มสําหรับ
ลูกค้ าที่ต้องการให้ จดั การขนส่งสินค้ ากรณีฉกุ เฉิน เช่น การให้ บริ การรับหิ ้วสินค้ าแบบถึงมือผู้รับ (Hand Carrier) ภายใน 24
ชัว่ โมง เส้ นทางเชียงใหม่-กรุ งเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ เป็ นต้ น นอกจากการให้ บริ การจัดการขนส่งดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทย่อยยังมีบริ การให้
คําปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยร่ วมกับลูกค้ าในการคิดหาวิธีการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อประหยัดต้ นทุนในการ
ขนส่งให้ กบั ลูกค้ า ในลักษณะการรวมสินค้ าจากหลายๆ Supplier ของลูกค้ ารายใดรายหนึ่ง (Combined Cargo) แล้ วจัดส่ง
พร้ อมกัน เพื่อประหยัดต้ นทุนในการขนส่ง
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ปริมาณการขนส่ งสินค้ าทางอากาศ ปี 2555 – ปี 2557 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2558
ประเภทการให้ บริการ
สินค้ าขาออก (Export)
สินค้ าขาเข้ า (Import)
รวม

2555

2556

1,377
4,197
5,574

1,583
4,474
6,057

ปริมาณขนส่ งต่ อปี (ตัน)
งวด 3 เดือนแรก งวด 3 เดือนแรก
2557
ปี 2557
ปี 2558
1,664
311
208
3,448
768
733
1,079
941
5,112

3. การให้ บริการด้ านพิธีการศุลกากรและการขนส่ งในประเทศ (Customs Broker and Transport): บริ ษัทมี
นโยบายการให้ บริการด้ านพิธีการศุลกากรควบคูไ่ ปกับการให้ บริ การขนส่งในประเทศ
การให้ บริการด้ านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)
การนําเข้ าหรื อส่งออกสินค้ าระหว่างประเทศต้ องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนําสินค้ าลงเรื อ/เครื่ องบิน โดยบริ ษัทและ
บริ ษัท ย่อ ยมี การให้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากรและเป็ นตัวแทนในการออกสินค้ า รวมถึง การจัดเตรี ยมเอกสารและการให้
คําแนะนําเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการนําเข้ า-ส่งออกให้ แก่ลกู ค้ า ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวต้ องอาศัยผู้ชํานาญการ
ด้ านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนําเข้ า-ส่งออก บริ ษัทที่ให้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากร
จะต้ องมีผ้ ชู ํานาญการศุลกากรประจําสํานักงานอย่างน้ อย 1 คน ซึง่ จะต้ องไปสอบกับกรมศุลกากร ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
มีผ้ ชู ํานาญการศุลกากรจํานวน 4 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซึ่งเป็ นอดีตผู้อํานวยการด้ านพิธีการศุลกากร (ปั จจุบนั เกษี ยณอายุ
แล้ ว)
้ ้ การเป็ นตัวแทนออกสินค้ าจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทัว่ ไป และผู้ประกอบการ
ทังนี
ระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator หรื อ AEO) ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นตัวแทนออกสินค้ าระดับมาตรฐาน
ทัว่ ไป และอยูร่ ะหว่างยกระดับเป็ นมาตรฐาน AEO ซึง่ จะเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ ้น การยกระดับมาตรฐานเป็ น AEO
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรกําหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซึง่ คาดว่าภายในปี 2558 บริ ษัทจะ
สามารถยกระดับเป็ นมาตรฐาน AEO ได้ โดยจะได้ รับสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO เช่น การยกเว้ นการ
ตรวจสินค้ า การยกเว้ นการชักตัวอย่างสินค้ าที่ส่งออก สามารถใช้ หลักประกันการเป็ นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO
แทนการวางเงินหรื อหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็ นต้ น ทําให้ การดําเนินการด้ านพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ ามีความ
รวดเร็วขึ ้น และสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั บริษัทและบริษัทย่อยมากขึ ้น
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ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรกปี 2558
รายการ
จํานวน Shipment - Export
จํานวน Shipment - Import
รวมจํานวน Shipment
จํานวนตู้ - Export
จํานวนตู้ - Import
รวมจํานวนตู้

2555

2556

4,763
5,586
10,349
7,449
17,996
25,445

4,365
6,112
10,477
9,090
13,635
22,725

ปริมาณงานต่ อปี
2557 งวด 3 เดือนแรก งวด 3 เดือนแรก
ปี 2557
ปี 2558
4,133
1,247
1,062
6,362
1,124
1,476
2,371
2,538
10,495
1,423
1,657
8,980
2,360
3,966
19,015
3,783
5,623
27,995

การให้ บริการขนส่งสินค้ าในประเทศ (Transport)
บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าภายในประเทศ เพื่อเป็ นการสนับสนุนธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ เป็ นการ
ให้ บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า โดยบริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุก
แบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทุก 6 ล้ อ รถบรรทุก 4 ล้ อ เป็ นต้ น โดยให้ บริ การขนส่งจากท่าเรื อ/ท่าอากาศยานไปส่งยัง
จุดหมายปลายทางที่ลกู ค้ าต้ องการ เช่น โรงงาน หรื อ คลังสินค้ าของลูกค้ า หรื อ รับสินค้ าจากโรงงานหรื อคลังสินค้ าไปส่งยังที่
ท่าเรื อ/ท่าอากาศยาน ทังนี
้ ้ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การขนส่งดังกล่าวจะเป็ นลูกค้ าที่ใช้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศกับ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เนื่ องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเห็นว่าการให้ บริ การดังกล่าวเป็ นการเพิ่มความสะดวกให้ กับลูกค้ าที่
ต้ องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากท่าเรื อหรื อท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะเป็ นผู้จัดหารถ
ขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้ บริการขนส่งแก่ลกู ค้ า ปั จจุบนั บริษัทมีหน่วยงานให้ บริ การอยู่ที่แหลมฉบัง และบริ ษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทมีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ ดงั นี ้
จํานวนรถบรรทุก ปี 2555 – 2557
รายการ

2555
5
5
4
4
18

หัวลาก
หางพ่วงบรรทุก
รถบรรทุก 6 ล้ อ
รถบรรทุก 4 ล้ อ
รวมจํานวนคัน

จํานวนรถขนส่ ง (คัน)
2556
2557
10
17
13
23
4
4
4
6
31
50

ณ 31 มี.ค. 58
22
33
4
6
65

ปริมาณการขนส่ งสินค้ าภายในประเทศ ปี 2555 – 2557
รายการ
จํานวนตู้ขาออก
จํานวนตู้ขาเข้ า
รวมจํานวนตู้

2555
1,882
12,155
14,037

ปริมาณการขนส่ งต่ อปี (ตู้)
งวด 3 เดือนแรก งวด 3 เดือนแรก
2556
2557
ปี 2557
ปี 2558
4,666
3,014
753
707
8,226
12,002
2,080
3,111
2,833
3,818
12,892 15,016

ส่วนที่ 2 หน้ า 14

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้ บริการขนส่ งโดยรถบรรทุก
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ คํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้ บริ การขนส่งเป็ นอันดับแรกควบคู่ไปกับความตรง
ต่อเวลาซึง่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้ รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นส่วน
สําคัญที่ทําให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้ าให้ ถึงจุดหมายตามกําหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้ าและบริ ษัท รถขนส่งทุกคันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
และจะต้ องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้ งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้ อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบตั ิหน้ าที่
ตลอดจนได้ นําระบบ GPS มาใช้ เพื่อให้ การดําเนินงานและการบริ หารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตังกั
้ บตัวรถเพื่อ
ติดตามตําแหน่งของรถในขณะปฏิบตั ิงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้ เหมาะสม เป็ นต้ น
2.3

การตลาดและการแข่ งขัน

2.3.1

กลยุทธ์ ทางการตลาด

จากการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญในธุรกิจให้ บริ การรับ
จัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทังทางทะเลและทางอากาศ
้
รวมถึงการให้ บริ การขนส่งสินค้ าภายในประเทศด้ วยรถบรรทุก
หัวลาก-หางพ่วง จึงสามารถพัฒนาบริ ษัทให้ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง เป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน และมีบ ริ การที่ครบวงจร ทัง้ ในด้ านความหลากหลายของประเภทการให้ บริ การและความ
ครอบคลุมในเส้ นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทัง้ ระบบบริ หารจัดการสําหรับการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศได้ รับการรับรองโดยมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก TUV NORD โดยบริ ษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้ าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกลยุทธ์ ในการแข่งขัน เพื่อรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่เดิมรวมทังเพื
้ ่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท ดังต่อไปนี ้
(1) การให้ บริการในหลายรู ปแบบ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการให้ บริ การในหลายรู ปแบบโดยให้ บริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทังตลาดสิ
้
นค้ า
นํ า เข้ า และส่ง ออก โดยการขนส่ง ทัง้ ทางทะเล (แบบเต็มตู้แ ละแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการที่
หลากหลายของลูกค้ า ซึง่ เป็ นการให้ บริ การที่ครอบคลุมการจองระวางภายใต้ ต้นทุนที่ดีที่สดุ , ดําเนินการด้ านพิธีการศุลกากรทัง้
ต้ นทางและปลายทาง, จัดหาคลังสินค้ าและกระจายสินค้ า, จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่งทังหมด,
้
การจัดหารถบรรทุก
เพื่อรับ-ส่งสินค้ า, บริ การอื่นๆ เช่น จัดทําหีบห่อ (กรณีลกู ค้ าร้ องขอ), จัดทําประกันภัยสินค้ า เป็ นต้ น ให้ คําปรึ กษาเกี่ยวกับการ
นําเข้ า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้ าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ ในการ
ดําเนินการจัดการเพื่อให้ สินค้ าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กําหนด ซึ่งการให้ บริ การที่ครบวงจรดังกล่าวเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้ กบั บริการ และเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า ช่วยลดต้ นทุนและลดขันตอนในการติ
้
ดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงาน
้ หน้ าประตู
ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเน้ นการให้ บริ การแบบประตูส่ปู ระตู (Door to Door) คือ การให้ บริ การรับจัดการขนส่งตังแต่
โรงงานลูกค้ าต้ นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้ าประตูโรงงานลูกค้ าปลายทาง และ แบบ Exwork คือ การให้ บริ การรับจัดการขนส่ง
สินค้ าที่ผ้ นู ําเข้ ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตังแต่
้ หน้ าประตูโรงงานผู้สง่ ออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง
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(2) การให้ บริการอย่ างมีคุณภาพ
บริษัทและบริษัทย่อยให้ ความสําคัญกับคุณภาพของงานบริการที่นําเสนอต่อลูกค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
ซึ่ง ต้ องรวดเร็ ว ถูกต้ อง และน่าเชื่ อถื อ โดยเริ่ มจากการศึกษาความต้ องการของลูกค้ า จัดรู ปแบบและเส้ นทางการขนส่ง ที่
เหมาะสม โดยจะเสนอรู ปแบบการขนส่งอย่างน้ อย 3 รู ปแบบเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั ลูกค้ า และเมื่อลูกค้ าตัดสินใจเลือกแล้ ว
บริ ษัทจะติดต่อสายการเดินเรื อ/สายการบินเพื่อจอง/ต่อรองค่าระวาง ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศ รับผิดชอบงานด้ าน
เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้ าทังหมดอย่
้
างถูกต้ องและรวดเร็ว ตลอดจนให้ คําปรึกษาและแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ า ทําให้
ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศเรื่ อยมา เพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพของการให้ บริ การแก่ลูกค้ า ความ
ั นา
ถูกต้ องแม่นยําด้ านเอกสารเป็ นสิ่งสําคัญ และเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้ านกระบวนการให้ บริ การ บริ ษัทได้ พฒ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซํ า้ ซ้ อนในการทํางาน โดยบริ ษัทได้ รับใบรั บรองการยกระดับ
คุณภาพการบริ หารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2556
และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพโลจิสติกส์ใน “ระดับดี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2555
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ กลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ จาก สสว. ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555
(3) การสร้ างสมดุลระหว่ างการให้ บริการรั บจัดการขนส่ งด้ านการส่ งออกและนําเข้ า
้ านการส่งออกและนําเข้ า ปั จจุบนั บริ ษัทมีรายได้ สว่ นใหญ่
ธุรกิจของบริ ษัทครอบคลุมการให้ บริ การรับจัดการขนส่งทังด้
จากการให้ บริ การรั บจัดการขนส่งทางด้ านส่งออก และจะขยายฐานลูกค้ ากลุ่มผู้นําเข้ า ด้ วยการเสนอบริ การที่หลากหลาย
้ านส่งออกและนําเข้ า เพื่อรักษา
รู ปแบบ เพื่อช่วยลูกค้ าบริ หารต้ นทุน การสร้ างสมดุลระหว่างการให้ บริ การรับจัดการขนส่งทังด้
ความสามารถในการทํากําไร อันเนื่องมาจากความผันผวนของการเติบโตของการส่งออกของไทย โดยที่รายได้ จากการให้ บริ การ
รับจัดการขนส่งสินค้ าด้ านการนําเข้ าของบริษัทในปี 2557 มีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 20
(4) ความชํานาญด้ านภูมศิ าสตร์
บริ ษัทมีความชํานาญด้ านภูมิศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญในเส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริ กา
มากว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้ าได้ ทกุ รัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กาในรู ปแบบประตูส่ปู ระตู (Door to Door) ทัง้
ประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ด้ วยรัฐบาลสหรัฐอเมริ กนั มีกฎหมายเข้ ามาควบคุมธุรกิจรับจัดการ
ขนส่งสินค้ า คือ จะต้ องมีการวางทัณฑ์บน (Bonded) กับทาง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เป็ นเงิน
150,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้ รับความเสียหายจากการขนส่ง ซึง่ ต่างจากตลาดอื่นที่ไม่
มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ โดยบริษัทได้ มีการดําเนินการดังกล่าวกับทาง FMC แล้ ว ดังนัน้ จึงเป็ นการลดคู่แข่งให้ น้อยลง ถือเป็ น
ข้ อได้ เปรี ยบของบริ ษัท นอกจากนี ้ การใช้ บริ การกับสายการเดินเรื อที่วิ่งอยู่ในเส้ นทาง ไทย-สหรัฐอเมริ กา ไม่ว่าจะเป็ นผู้ส่งออก
หรื อบริ ษัทรับจัดการขนส่งสินค้ า จะต้ องมีการทําสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการเดินเรื อจึงจะสามารถใช้ บริ การ
ได้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีสญ
ั ญาบริ การกับสายการเดินเรื อที่วิ่งอยู่ในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กาประมาณ 7 บริ ษัท และมีตวั แทน
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อทําหน้ าที่ประสานงานจัดการด้ านพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้ าไปถึงท่าเรื อ ตลอดจนจัดส่งสินค้ าให้ กบั
ผู้รับปลายทาง ซึ่งตัวแทนต่างประเทศดังกล่าวเป็ นตัวแทนที่บริ ษัททํางานร่ วมกันมานานกว่า 20 ปี นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยมี
ประสบการณ์และความชํานาญในการให้ บริ การขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน โดยความ
ร่วมมือกับกลุม่ Sun Express
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(5) ความพร้ อมของบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ
เนื่ องจากธุรกิจรั บจัดการขนส่งสิน ค้ าเป็ นธุรกิจให้ บริ การ บุคลากรนับว่า เป็ นปั จจัยสําคัญ ที่จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้
มีประสบการณ์และความชํานาญ ทํางานด้ วยความถูกต้ อง แม่นยํา มีความยืดหยุ่นในการให้ บริ การ และมีจิตใจรักการบริ การ
(Service Mind) ซึง่ จะทําให้ ลกู ค้ าที่มาใช้ บริการเกิดความมัน่ ใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ โดยบริ ษัทมีการวางแผน
ด้ านบุคลากรและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นการสรรหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้ องการของบริ ษัท และให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ บริษัทมีการจัดทําแผนการอบรมพนักงานประจําปี โดยพนักงานแต่ละคนต้ องได้ เข้ าอบรมอย่างน้ อย 5 หลักสูตรต่อปี
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความสามารถและทักษะให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงาน จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกําหนด
และพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้ บุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยพนักงานของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยมีอายุการทํางานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี นอกจากนี ้ การให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศต้ องอาศัยความรู้
ความเข้ าใจในกฎระเบียบต่างๆที่บงั คับใช้ ในการส่งออกหรื อนําเข้ า โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า โดยมีพนักงานที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ชํานาญการศุลกากรประจําบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
รวม 4 คน เพื่อให้ คําแนะนําแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆได้
(6) การสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ
ธุรกิจของบริ ษัทเติบโตมาจากการให้ บริ การรั บจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเลเป็ นหลัก โดยมีความ
ชํานาญในเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กา มากว่า 20 ปี จึงทําให้ มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั สายการเดินเรื อที่วิ่งอยู่ในเส้ นทางดังกล่าว
ต่อมาบริ ษัท มี การขยายเส้ นทางการบริ การในเส้ นทางอื่ นมากขึน้ จึง ทํ าให้ มีความสัมพัน ธ์ อัน ดีกับสายการเดินเรื อ เพิ่มขึน้
ซึ่งปั จจุบันบริ ษัทมีการจัดหาระวางเรื อจากสายการเดินเรื อรวมกว่า 15 ราย และธุรกิจของบริ ษัทย่อยซึ่งเติบโตมาจากการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางอากาศเป็ นหลัก จึงทําให้ มีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั สายการบินกว่า 10 ราย นอกจากนี ้
ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจหรื อคู่ค้าที่สําคัญ ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยในการติดต่อประสานงานเพื่อให้ บริ การจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตวั แทนแต่ละรายดูแล ปั จจุบนั บริ ษัทมีตวั แทนใน
ประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยยังเป็ นหนึ่งในสมาชิกเครื อข่าย Sun Express Group ซึ่ง
ประกอบด้ วยบริ ษัทใน 6 ประเทศและตัวแทนอื่นกว่า 100 แห่งทัว่ โลก ซึง่ ถือเป็ นพันธมิตรทางการค้ าที่สําคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยยังเข้ าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิกต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ ได้ แก่ TIFFA, TAFA, Conqueror Freight Network,
CGLN ภายใต้ WCA Family Network, และ Dalian JCtrans Logistic Network (รายละเอียดข้ อ 2.5.3)
(7) ความสามารถในการบริหารต้ นทุน
ด้ วยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้ มีปริมาณการขนส่งอย่างสมํ่าเสมอ โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการวางแผนและจองระวางเรื อ/
เครื่ องบินในปริ มาณมาก ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากับสายการเดินเรื อ/สายการบิน เพื่อบริ หาร
ต้ นทุนค่าระวางซึง่ เป็ นต้ นทุนหลัก โดยการบริ หารต้ นทุนดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ใน
การนําเสนอราคาแก่ลกู ค้ า ซึง่ จะช่วยลดต้ นทุนในการขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าด้ วย
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(8) รั กษาฐานลูกค้ าปั จจุบัน
ลูกค้ าปั จจุบนั เป็ นฐานลูกค้ าที่สร้ างรายได้ หลักให้ กบั บริษัท ดังนัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ ความสําคัญกับการรักษา
ฐานลูกค้ าดังกล่าวให้ มากที่สดุ ซึง่ จะเน้ นการสร้ างสายสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทกับฐานลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อ
กับลูกค้ าปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ ทังการเข้
้
าเยี่ยมเยียนด้ วยตัวเอง หรื อ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้ องการใช้
บริการและเสนอการบริการได้ ทนั กับความต้ องการ เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้นําเข้ า-ส่งออก ซึง่ มีความต้ องการใช้ บริ การอยู่
อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยจะพยายามให้ กลุ่มลูกค้ าปั จจุบนั เพิ่มปริ มาณการใช้ บริ การมากยิ่งขึน้ ให้ ครอบคลุมทุกด้ าน ทังนี
้ ้
กลยุทธ์ ในการรักษาฐานลูกค้ ากลุ่มนี ้ ยังประกอบด้ วย การรักษาคุณภาพการบริ การ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การส่ง
มอบสินค้ าให้ ตรงเวลาที่กําหนด ซึง่ บริ ษัทมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ า เพื่อนํามาปรับปรุงการให้ บริ การให้
มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
(9) การขยายการให้ บริการ
้ าน
บริ ษัทมีแผนเพิ่มการให้ บริ การในลักษณะการต่อยอดการให้ บริ การกับลูกค้ ารายใดรายหนึ่ง เช่น การให้ บริ การทังด้
นําเข้ าและส่งออก หรื อทางเรื อควบคู่ไปกับทางอากาศ รวมทังการให้
้
บริ การพิธีการศุลกากรและการขนส่ง หรื อแม้ กระทัง่ การ
ขยายขอบเขตเมืองท่า (Port) นอกจากนี ้ ในอนาคตจะขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การให้ บริ การคลังสินค้ า โดยบริ ษัทมอง
ว่าเป็ นโอกาสทางธุรกิจและเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั การบริ การ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีแผนขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เมื่อมี
โอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกค้ าไปยังตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละ
อุตสาหกรรมที่มีความแตกต่าง โดยมีการจัดทําเว็บไซด์ (Website) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ www.wice.co.th และ
www.sunexpress.co.th เพื่อให้ บริการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นที่ร้ ูจกั แก่คนทัว่ ไป และให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงได้ สะดวกขึ ้น
2.3.2

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นกลุม่ ลูกค้ าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริ มาณการใช้
บริ การและทุนจดทะเบียน รวมถึงความสามารถในการทํากําไร ลูกค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซึ่งสินค้ าหลักที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ บริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ แก่ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ าประเภท
ชิ ้นส่วนยานยนต์ ซึง่ สามารถแบ่งตามประเภทการใช้ บริการของลูกค้ าได้ ดงั นี ้
ประเภทการบริการ
บริ การ Sea Freight

บริ การ Air Freight

ประเภทสินค้ าหลัก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์สํานักงาน/คอมพิวเตอร์ , ชิ ้นส่วน
ยานยนต์, อาหารกระป๋ อง,
เหล็กและวัสดุก่อสร้ างวัสดุก่อสร้ าง
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ ้นส่วนยานยนต์

ประเทศนําเข้ า-ส่ งออกหลัก
สหรัฐอเมริกา, ญี่ปน,
ุ่ จีน,
ออสเตรเลีย
จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์

นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถให้ บริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้ แก่กลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรม
อื่นๆ เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ เสื ้อผ้ า พลาสติก เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งกลุม่ ลูกค้ าหลักๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ดงั นี ้
(1) กลุม่ ผู้ประกอบการเพื่อการนําเข้ าและส่งออก (Importer & Exporter) เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย โดยปี 2557 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 89 ของรายได้ จากการบริการ
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(2) กลุม่ ผู้ให้ บริการรับจัดขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ (Co-Loader) เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ
บริ ษัท คือ ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล ซึง่ ไม่มีสญ
ั ญาบริ การ (Service Contract) กับสายเรื อ หรื อ
เป็ นบริ ษัทที่มีปริ มาณสินค้ าไม่มากพอที่จะใช้ บริ การแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องใช้ บริ การของบริ ษัททังแบบ
้
เต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ ทังนี
้ ้ ลูกค้ ากลุ่มนี ้ถือเป็ นพันธมิตรทางการค้ ากับบริ ษัท โดยปี 2557 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 11 ของ
รายได้ จากการบริ การ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง โดยการให้ บริ การ
ดังกล่าวเป็ นการสนับสนุนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ ลูกค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะเป็ นลูกค้ า
ต่อเนื่อง ซึง่ ใช้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะให้ บริ การจัดหา
รถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้ าเพื่อไปรับสินค้ าที่โรงงานของลูกค้ ามาที่ท่าเรื อเพื่อดําเนินการส่งออก หรื อรับสินค้ าจากท่าเรื อไป
ส่งมอบที่โรงงานของลูกค้ าในกรณีนําเข้ า เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั บริ การและอํานวยความสะดวกต่อลูกค้ า ซึ่งทําให้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ครบวงจรมากยิ่งขึ ้น โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการบริ การแบบครบวงจร
ดังนี ้
งวด 3 เดือนแรก
2555
2556
2557
ปี 2558
กลุ่มลูกค้ า
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
กลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การครบวงจร 426.43 67.64 362.20 68.49 481.30 71.81
115.30
67.12
กลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การอื่นๆ
1. กลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ บริการ
37.71
21.95
Freight อย่างเดียว
168.90 26.79 123.29 23.32 146.62 21.88
2. กลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ บริการ
43.31
8.19
42.28
6.31
18.77
10.93
เฉพาะ Custom & Transport
35.09
5.57
รวมรายได้ จากการบริการ
630.42 100.00 528.80 100.00 670.20 100.00
171.78
100.00
หมายเหตุ: * กลุ่มลูกค้ าที่ใช้ บริ การครบวงจร คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การ Freight และ บริ การอื่นๆ เช่น การให้ บริ การแบบ Door-toDoor /
Door-to-Port / Port-to-Door)
** กลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การอื่นๆ คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การเฉพาะด้ านใดด้ านหนึง่ เช่น Freight หรื อ Custom & Transport

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลกู ค้ ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ ารายใดรายหนึ่ง โดยลูกค้ า 10 ราย
แรกในปี 2557 และงวด 3 เดือนแรกปี 2558 มีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 34.35 และร้ อยละ 21.68 ของรายได้ จากการ
บริการ ตามลําดับ และไม่มีลกู ค้ ารายใดมีสดั ส่วนรายได้ เกินร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการบริการ
2.3.3

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลกู ค้ า ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการให้ บริ การและเงื่อนไขของ
การบริการ โดยกระบวนการให้ บริ การรับจัดการขนส่งทังในและระหว่
้
างประเทศจะปรับให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า
แต่ละราย ทังนี
้ ้ ปั จจัยสําคัญที่นํามาพิจารณาในการคิดค่าบริ การ ได้ แก่ รู ปแบบการขนส่ง เส้ นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการ
ขนส่ง ปริมาณสินค้ า ประเภทสินค้ า เป็ นต้ น โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะคิดค่าบริ การตามประเภท/ลักษณะการให้ บริการ ดังนี ้
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ชนิดของการให้ บริการ
การคิดค่ าบริการ
SEA FREIGHT(EXPORT/IMPORT) FCL : คิดตามจํานวนตู้สนิ ค้ า และขนาดของตู้สินค้ า และเส้ นทาง
LCL : คิดตามปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) หรื อ คิดตามนํ ้าหนัก (ตัน)
แล้ วแต่วา่ จํานวนใดมากกว่า
AIR FREIGHT (EXPORT/IMPORT) คิดตามนํ ้าหนัก (กิโลกรัม) หรื อ คิดตามปริ มาตร (ลูกบาศก์เมตร)
แล้ วแต่วา่ จํานวนใดมากกว่า
CUSTOMS
คิดตามจํานวนใบขนสินค้ า และจํานวนตู้ และประเภทของสินค้ า
TRANSPORT
คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง
โดยมีนโยบายการกําหนดราคาดังนี ้
1. กํ าหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้ า โดยนํ าเสนอบริ การต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับที่ ลูกค้ าต้ องการภายใต้
งบประมาณที่ลกู ค้ ากําหนด
2. กํ าหนดราคาตามราคาต้ นทุนบริ การบวกอัตรากําไรขัน้ ต้ นที่เหมาะสม และเป็ นไปตามภาวะของอุปสงค์ และ
อุปทานในตลาด โดยจะกําหนดราคาให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้
3. กําหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง แต่เสนอการให้ บริ การที่มากกว่า โดยคํานึงถึงต้ นทุนที่แท้ จริ งและโอกาสทางธุรกิจที่
จะได้ ฐานลูกค้ าใหม่ๆเป็ นปั จจัยในการตัดสินใจ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณาการกําหนดราคาจากภาวะการแข่งขันของตลาดในขณะนันและความต้
้
องการของลูกค้ าแต่ละ
รายควบคูก่ นั ไป
2.3.4

การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ช่องทางการจําหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งเป็ น 2 ช่องทาง ดังนี ้

1. การติดต่อลูกค้ าโดยตรง เป็ นการติดต่อกับลูกค้ าโดยตรงผ่านทางทีมขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หรื อติดต่อผ่าน
ทางเว็บไซด์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ www.wice.co.th และ www.sunexpress.co.th การเสนอบริ การโดยการติดต่อ
ลูกค้ าโดยตรงคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 80 ของรายได้ จากการบริ การ โดยบริ ษัทจะมีทีมขายทําหน้ าที่ติดต่อและเข้ า
พบลูกค้ า เพื่อนําเสนอบริ การที่เหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า ซึ่งเมื่อบริ ษัทได้ รับโอกาสในการให้ บริ การแล้ ว ลูกค้ ามักจะใช้ บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจุบนั บริษัทมีทีมขายซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ
 ดูแลลูกค้ าปั จจุบนั (Active Clients) ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี
และพยายามเสนอบริการให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกค้ าเก่า
 มุ่งเน้ นขยายฐานลูกค้ าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละ
อุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน
2. การติดต่อลูกค้ าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 20 ของ
รายได้ จากการบริ การ ซึ่งตัวแทนในต่างประเทศทําหน้ าที่เป็ นผู้ติดต่อประสานงานในการบริ การจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเอง
เป็ นผู้ดแู ลให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่งถือเป็ นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะนําหรื อมอบหมายให้ บริ ษัท
เป็ นผู้ดแู ลลูกค้ าของตัวแทนดังกล่าวในการบริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เข้ าร่วมเป็ นภาคีสมาชิกต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ ได้ แก่ TIFFA, TAFA, Conqueror Freight
Network, CGLN ภายใต้ WCA Family Network, และ Dalian JCtrans Logistic Network (รายละเอียดข้ อ 2.5.3) ซึง่ ถือเป็ น
การประชาสัมพันธ์ให้ คคู่ ้ าและลูกค้ ารู้จกั บริษัทอีกช่องทางหนึง่
2.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม

“การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการวางแผน การดําเนินงาน และการ
ควบคุมการทํ างานขององค์ กร รวมทัง้ การบริ หารจัดการข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงิ น ที่เกี่ ยวข้ อง ให้ เกิดการเคลื่ อนย้ า ย
การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้ า วัตถุดิบ ชิ ้นส่วนประกอบ และการบริ การให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
โดยคํานึงถึงความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญ” (ที่มา: นิยามของ Council of Logistics Management)
รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2556 รายงานว่า ต้ นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2555 มีมลู ค่ารวม
1.76 ล้ านล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 14.40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสดั ส่วนลดลงจากร้ อย
ละ 14.70 ในปี 2554 โครงสร้ างต้ นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าขนส่งสินค้ า ต้ นทุนการเก็บรักษาสินค้ าคงคลัง และ
ต้ นทุนการบริหารจัดการด้ านโลจิสติกส์ โดยต้ นทุนค่าขนส่งสินค้ าเป็ นองค์ประกอบหลักของต้ นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 50 ของต้ นทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมา คือ ต้ นทุนการเก็บรักษาสินค้ าคงคลัง และต้ นทุนการบริ หาร
จัดการ คิดเป็ นร้ อยละ 40 และร้ อยละ 10 ของต้ นทุนโลจิสติกส์รวม ตามลําดับ โดยองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 7.4
ร้ อยละ 5.7 และร้ อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามลําดับ (ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ทังนี
้ ้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้ าทัง้ มูลค่าการนําเข้ าและการส่งออก ดังแสดงตามตาราง
ด้ านล่าง
(หน่วย : ล้ านล้ านบาท)
ปี
มูลค่ าการค้ า
มูลค่ าการส่ งออก
มูลค่ าการนําเข้ า
2553
11.97
6.11
5.86
2554
13.69
6.71
6.98
2555
14.89
7.08
7.81
2556
14.57
6.91
7.66
2557
14.72
7.31
7.41
ไตรมาส 1 ปี 2557
3.63
1.81
1.82
ไตรมาส 1 ปี 2558
3.44
1.73
1.71
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่ วมมือจากกรมศุลกากร

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Open Economy) คือ เป็ นประเทศที่ติดต่อทําการซื ้อขายสินค้ า
และบริ การกับประเทศเพื่อนบ้ าน การค้ าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและผลักดันให้ เศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัว โดยตลาดส่งออกสําคัญของไทย 5 อันดับแรกที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด สรุปได้ ดงั นี ้
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ลําดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5

จีน
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปนุ่
มาเลเซีย
ฮ่องกง

2555
0.83
0.70
0.73
0.38
0.40

มูลค่ าการส่ งออก (หน่ วย: ล้ านล้ านบาท)
ไตรมาส 1
2556
2557
ปี 2557
0.82
0.86
0.21
0.69
0.77
0.18
0.67
0.70
0.18
0.40
0.41
0.10
0.40
0.40
0.11

ไตรมาส 1
ปี 2558
0.18
0.19
0.17
0.09
0.10

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่ วมมือจากกรมศุลกากร

จากข้ อมูลในตารางข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกไปประเทศจีนมากที่สดุ คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 11 ของมูลค่าการส่งออกรวม รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศมาเลเซีย และฮ่องกง
ซึ่ง มี มูลค่า การส่ง ออกคิ ด เป็ นประมาณร้ อยละ 10.5 ร้ อยละ 9.6 ร้ อยละ 5.6 และร้ อยละ 5.5 ของมูล ค่า การส่ง ออกรวม
ตามลํ า ดับ สํ า หรั บในไตรมาสแรกของปี 2558 ประเทศไทยมี มูลค่า การส่งออกไปประเทศสหรั ฐอเมริ กามากที่ สุด คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 10.9 ของมูลค่าการส่งออกรวม รองลงมาคือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศฮ่องกง และประเทศมาเลเซีย
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 10.4 ร้ อยละ 9.8 ร้ อยละ 5.8 และ 5.2 ตามลําดับ
โครงสร้ างสินค้ าส่งออกของไทย ประกอบด้ วย สินค้ าอุตสาหกรรม สินค้ าเกษตรกรรม สินค้ าอุตสาหกรรมเกษตร และ
สินค้ าแร่ และเชือ้ เพลิง โดยสินค้ าส่งออกในปี 2557 ที่มีมลู ค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้ แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
2) เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3) นํ ้ามันสําเร็ จรูป 4) อัญมณีและเครื่ องประดับ 5) เม็ดพลาสติก โดยรายงาน
เศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม ปี 2557 จากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวต่อเนื่อง
ตามการส่งออกแผงวงจรพิมพ์และชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ รับอานิสงส์จากวัฎจักรขาขึ ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
ส่วนสินค้ าประเภทยานยนต์และชิน้ ส่วน มีการหดตัวตามการส่งออกรถยนต์ไปตลาดตะวันออกกลางและอาเซียน เนื่ องจาก
เศรษฐกิจได้ รับผลกระทบจากราคานํ ้ามันดิบที่ลดลงทําให้ อปุ สงค์ในประเทศชะลอตัว อย่างไรก็ดี การส่งออกชิ ้นส่วนยานยนต์ไป
ยังตลาดอื่นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริ กาและตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดีในไตรมาสที่ 1 ของปี
2558 มูลค่าการส่งออกสินค้ าปรับตัวลดลงในเกือบทุกหมวด เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและ
อาเซียน ประกอบกับราคาสินค้ าส่งออกในบางหมวดยังอยู่ในระดับตํ่าตามทิศทางราคานํ ้ามันดิบ นอกจากนี ้ผลกระทบส่วนหนึ่ง
มาจากหมวดสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์มีการปิ ดซ่อมบํารุงโรงงานในระหว่างไตรมาสนี ้ ทําให้ มลู ค่าการส่งออกสินค้ าในไตรมาสแรกจึง
ลดลง ทังนี
้ ้ในส่วนรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดกลุ่มประเทศยุโรป
และประเทศออสเตรเลีย
ทังนี
้ ้ ตลาดนําเข้ าสําคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้ วย ประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีมลู ค่าการนําเข้ าจากประเทศดังกล่าวคิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 16.90 ร้ อยละ 15.70 ร้ อยละ 6.40 ร้ อยละ 5.60 และร้ อยละ 5.60 ของมูลค่าการนําเข้ ารวม ตามลําดับ ส่วนในไตรมาส
แรกของปี 2558 ประเทศไทยมีมลู ค่าการนําเข้ าจากประเทศจีนมากที่สดุ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 18.7 รองลงมาเป็ นประเทศ
ญี่ปนุ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่ มีมลู ค่านําเข้ าคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 16.4
ร้ อยละ 7.0 ร้ อยละ 5.9 และร้ อยละ 4.0 ตามลําดับ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ลําดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5

จีน
ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2555
1.16
1.55
0.39
0.41
0.49

มูลค่ าการนําเข้ า (หน่ วย: ล้ านล้ านบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
2556
2557
ปี 2557
ปี 2558
1.16
1.25
0.28
0.32
1.26
1.16
0.29
0.28
0.45
0.47
0.11
0.12
0.41
0.41
0.10
0.10
0.53
0.41
0.12
0.07

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่ วมมือจากกรมศุลกากร

โครงสร้ างสินค้ านําเข้ าของไทย ประกอบด้ วย สินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป สินค้ าทุน สินค้ าเชื ้อเพลิง สินค้ าอุปโภค
บริ โ ภค และสิ น ค้ า ยานพาหนะและอุป กรณ์ ก ารขนส่ ง โดยสิ น ค้ า นํ า เข้ า ในปี 2557 ที่ มี มูล ค่ า สูง สุด 5 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่
1) นํา้ มันดิบ 2) เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ 3) เครื่ องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) เคมีภณ
ั ฑ์ 5) เหล็ก เหล็กกล้ าและ
ผลิตภัณฑ์ โดยรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม ปี 2557 จากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการนําเข้ ามีการหดตัว
้ มาณและราคา ส่วนในไตรมาสแรกปี 2558 นัน้ สินค้ านําเข้ า 5
ลงเนื่องจากการนําเข้ านํา้ มันดิบที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องทังปริ
อันดับแรกยังคงเป็ นหมวดสินค้ าเดียวกับในการนําเข้ าปี 2557 และการนําเข้ ายังคงหดตัวเนื่องจากการลดลงของราคานํ ้ามันดิบ
เป็ นหลัก ในขณะที่ปริมาณการนําเข้ าขยายตัวจากการนําเข้ าสินค้ าหมวดนํ ้ามัน
เมื่อพิจารณาถึงรู ปแบบในการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ โดยข้ อมูลกรมศุลกากรพบว่าการขนส่งสินค้ าทางเรื อมี
มูลค่าสูงสุดประมาณร้ อยละ 70 ของมูลค่านําเข้ าส่งออกรวม รองลงมาคือการขนส่งสินค้ าทางเครื่ องบินมีสดั ส่วนเฉลี่ยประมาณ
ร้ อยละ 25 ของมูลค่านําเข้ าส่งออกรวม ซึง่ มูลค่าการขนส่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี ้
รู ปแบบการขนส่ ง

2552
ล้ านบาท ร้ อยละ
ทางเรื อ
6.46 65.91%
ทางเครื่ องบิน
2.68 27.38%
ทางรถยนต์
0.63 6.43%
ทางรถไฟ
0.01 0.11%
ทางไปรษณียภัณฑ์และอื่น ๆ 0.02 0.16%
รวม
9.80 100.00%

มูลค่ าการขนส่ งสินค้ ารวมขาเข้ าและขาออก
2553
2554
2555
2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
7.98 66.42%
9.40 67.74% 10.39 69.72% 10.21 70.19%
3.21 26.74%
3.44 24.78%
3.38 22.68%
3.26 22.41%
0.80 6.62%
1.01 7.28%
1.11
7.43
1.07 7.34%
0.01 0.10%
0.01 0.08%
0.01 0.04%
0.00 0.03%
0.01 0.12%
0.02 0.12%
0.02 0.13%
0.00 0.03%
12.01 100.00% 13.88 100.00% 14.91 100.00% 14.54 100.00%

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ทังนี
้ ้ ข้ อมูลจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ รายงานว่า มูลค่าการขนส่งสินค้ าทางอากาศ
ของโลกได้ ขยายตัวร้ อยละ 4.5 ในปี 2557 ซึ่งมากกว่าการขยายตัวในปี 2556 ซึ่งมีการขยายตัวเพียงร้ อยละ 1.4 โดยการ
ขยายตัวดังกล่าวมาจากการขยายตัวในตลาดเอเชียแปซิฟิก และแถบตะวันออกกลาง ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 46 และร้ อยละ
29 ของการขยายตัว โดยการขนส่งสินค้ าทางอากาศของตลาดเอเชียแปซิฟิกขยายตัวร้ อยละ 5.4 จากอุปสงค์ที่มากขึ ้นในการ
นําเข้ าสินค้ าสําหรับการผลิต ทังนี
้ ้ ตลาดในแถบตะวันออกกลางมีการขยายตัวมากที่สดุ คิดเป็ นอัตราการขยายตัวร้ อยละ 11 โดย
สายการบินในแถบตะวันออกกลางได้ มีการขยายเครื อข่ายและเพิ่มกําลังการขนส่งโดยมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 11.1 ซึง่ การ
ขยายกําลังการขนส่งครัง้ นี ้ทําให้ กําลังการขนส่งโลกขยายตัวถึงร้ อยละ 37 ในปี 2557
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แนวโน้ มธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ มีแนวโน้ มการเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยจากรายงาน
แนวโน้ มเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects: GEP) จัดพิมพ์โดยธนาคารโลก รายงานว่า ในปี 2558 ประเทศกําลัง
พัฒนาจะเติบโตมากขึ ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากราคานํ ้ามับดิบลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาที่เข้ มแข็งขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยที่ยงั คง
อยูใ่ นระดับตํ่า และความผันผวนที่น้อยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะ
มีการขยายตัวประมาณร้ อยละ 3 ในปี 2558 (จากร้ อยละ 2.6 ในปี 2557) เศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาจะมีการขยายตัวอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 4.8 ในปี 2558 (จากร้ อยละ 4.4 ในปี 2557) ในขณะที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงจากการลดนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิ จของภาครั ฐ ทํ าให้ การเติบโตของจี นอยู่ที่ป ระมาณร้ อยละ 7.1 ในปี 2558 (จากร้ อยละ 7.4 ในปี 2557) สําหรั บ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กามีแนวโน้ มขยายตัวอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 3.2 ในปี 2558 (จากร้ อยละ 2.4 ในปี 2557) จากการฟื น้ ตัวทาง
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจญี่ปนมี
ุ่ แนวโน้ มขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ในปี 2558 (จากเดิมร้ อยละ 0.2 ในปี 2557) ซึง่ สามารถแสดง
รายละเอียดได้ ตามแผนภาพ ดังนี ้
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2557

2558

เศรษฐกิจ โลก
เศรษฐกิจอเมริกา

2559

2560

ประเทศกํ าลัง พั ฒนา
เศรษฐกิจญี่ ปุน

เศรษฐกิจจี น

ที่มา: ข่าวจาก www.worldbank.org

องค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ บริการจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
FIATA หรื อ "International Federation of Freight Forwarders Associations" จัดตังขึ
้ ้นในกรุ งเวียนนา ประเทศ
ออสเตรี ย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2469 เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็ น
องค์กรระหว่างประเทศที่เป็ นศูนย์รวมบริ ษัทรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจาก
องค์สหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั เป็ นตัวแทนของกลุม่ ธุรกิจบริ ษัทขนส่งและโลจิสติกส์กว่า
40,000 บริ ษัททัว่ โลก จุดประสงค์หลักขององค์กร คือ การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนส่งทัว่ โลกให้ เป็ นหนึ่งเดียว และ
เป็ นตัวแทนในการส่งเสริ มและปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมขนส่ง โดยมีส่วนร่ วมในการเป็ นผู้ให้ คําแนะนําและเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมของหน่วยงานสากลต่าง ๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริ การการ
ขนส่งของบริ ษัทในธุรกิจขนส่งโดยการพัฒนาและส่งเสริ มเอกสารเกี่ ยวกับการขนส่งและมาตรฐานการขนส่งให้ เป็ นระบบ
เดียวกันทัว่ โลก ซึง่ สมาชิกจะต้ องสนับสนุนจุดประสงค์ของ FIATA และอยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบต่างๆ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศของไทย หรื อ TIFFA
(Thai International Freight Forwarders Association) ซึง่ TIFFA เป็ นสมาชิกของ FIATA ด้ วย สมาชิกของ TIFFA ต้ องปฏิบตั ิ
ตามข้ อกํ าหนดสําหรั บจรรยาบรรณวิชาชี พเพื่อรั กษาชื่ อเสียงที่ดีของวิชาชี พผู้รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศโดยมี
หลักการดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ บริการ
แข่งขันอยูบ่ นรากฐานความยุติธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น
ไม่เปิ ดเผยความลับทางธุรกิจของตนเอง ของคูแ่ ข่งหรื อของผู้ใช้ บริ การ
เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคม ของประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ที่ติดต่อด้ วย
เคารพต่อหลักสากลของการดําเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ

นอกจากนี ้ บริ ษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ ภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่กําหนดความคุ้มครองให้ มีการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ใช้ บริ การว่าจะได้ รับการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้
ภาวะการแข่ งขัน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ แบ่งโครงสร้ างของบริ การโลจิสติกส์ไทยไว้ เป็ น 5
ประเภท ได้ แก่ การขนส่งสินค้ า การจัดเก็บสินค้ า บริการด้ านพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การเสริ ม
และบริ ก ารพัส ดุแ ละไปรษณี ย ภัณ ฑ์ ปั จ จุบัน พบว่ า ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นประเทศไทยมี 5 กลุ่ม หลัก ได้ แ ก่
ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางนํ ้า ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้ า รวมกว่า 10,000
บริษัท และกว่าร้ อยละ 80 เป็ นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางหรื อ SMEs (ที่มา: www.thai-aec.com)
จากสถิติฐานข้ อมูลของ BOL (Business on Line) จํานวนนิติบคุ คลจดทะเบียนใหม่ในประเทศประเภทธุรกิจการ
ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ าในปี 2555 – ปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 2,582 ราย 2,596 ราย และ 2,405 ราย ตามลําดับ ซึง่ แสดง
ให้ เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละปี คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่ มต้ น
ธุรกิจได้ ตงแต่
ั ้ ขนาดเล็กด้ วยเงินลงทุนไม่สงู มาก อาศัยความความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าและสายการเดินเรื อ/สายการบิน โดยผู้
ให้ บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษัทข้ ามชาติ หรื อผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ๆ เท่านัน้
ผู้บริ หารของบริ ษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศจากรายได้ ของผู้ประกอบการที่เป็ น
สมาชิก TIFFA ซึ่ง มี มูลค่ารวมประมาณ 80,000 ล้ านบาท ถึงแม้ ว่าตลาดโลจิ สติกส์ จะมี ข นาดใหญ่ แ ต่มีการแข่ง ขันกัน สูง
เนื่ องจากผู้ประกอบในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะมีความชํานาญเฉพาะ การแข่งขันกันในธุรกิจจะเน้ นที่ความชํานาญใน
เส้ นทางและประเภทของสินค้ า ความเร็ วในการขนส่ง ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้ า รวมถึงเครื อข่ายที่มีคณ
ุ ภาพและ
ความยืดหยุ่นของการให้ บริ การในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า กลุ่มผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง
สินค้ าระหว่างประเทศแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้ แก่ กลุ่มบริ ษัทข้ ามชาติกับบริ ษัทร่ วมทุน (Joint Venture) เช่น YUSEN
LOGISTICS (THAILAND) COMPANY LIMITED, DHL GLOBAL FORWARDING (THAILAND) LIMITED, PANAPINA
WORLD TRANSPORT (THAILAND) LTD., CEVA FREIGHT (THAILAND) LTD. เป็ นต้ น และกลุม่ ผู้ประกอบการท้ องถิ่น
(Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็ นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้ เปรี ยบทางด้ านขนาดและเครื อข่าย
แต่กลุ่มผู้ประกอบการท้ องถิ่นมีความยืดหยุ่นของการให้ บริ การมากกว่า ซึ่งบริ ษัทจัดได้ ว่าเป็ นหนึ่งในผู้นําด้ านให้ บริ การรับ
จัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการท้ องถิ่น โดยบริ ษัทมียอดขายจัดอยู่หนึ่งในสิบลําดับแรกของกลุ่ม
ผู้ประกอบการท้ องถิ่นที่เป็ นสมาชิก TIFFA รายละเอียดดังนี ้
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ลําดับ

รายชื่อผู้ประกอบการท้ องถิ่นใน TIFFA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROFREIGHT INTERNATIONAL CO.,LTD.
Leo Global Logistics Co.,Ltd.
Siam Kargo Logistics Co.,Ltd
UNITED MARINE LOGISTICS
V. Cargo Co.,Ltd.
ORIENT STAR INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.
Acutech Co.,Ltd.
CTI Logistics Co.,Ltd.
ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WORLD UNITED LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

รายได้ ปี 2555
(ล้ านบาท)
631.68
584.77
629.12
424.36
438.31
443.05
271.63
326.92
439.25
210.55

รายได้ ปี 2556
(ล้ านบาท)
619.12
614.67
589.76
564.65
508.14
497.98
459.21
350.61
348.99
341.24

ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบการใน TIFFA หลายรายตามตารางดังกล่าวข้ างต้ นประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ Logistics ในหลาย
รู ป แบบ แต่ ล ะรายจะมี ลั ก ษณะธุ ร กิ จ เฉพาะของตนเอง อาทิ เ ช่ น บางรายเน้ นการให้ บริ ก ารขนส่ ง ทางบก (Inland
Transportation) ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจจะไม่เหมือนกับของบริ ษัทโดยตรง ในขณะที่บางรายให้ บริ การทังการรั
้
บจัดการ
ขนส่งทางทะเลและทางอากาศด้ วยพร้ อมๆกัน ไม่ได้ แยกเหมือนการให้ บริการของบริ ษัทและบริษัทย่อย
โดยปั จจุบนั ผู้ประกอบการที่ถือเป็ นคู่แข่งที่สําคัญโดยตรงของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ผู้ประกอบการต่างประเทศ
จํานวนประมาณ 5-6 ราย ซึ่งมีการให้ บริ การรับจัดการขนส่งเน้ นเส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กาและเน้ นกลุ่มสินค้ าและกลุ่มลูกค้ า
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท รวมถึงมีการให้ บริ การขนส่งทางรถยนต์และคลังสินค้ า โดยบริ ษัทต่างชาติดงั กล่าวมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมองว่าความสามารถในการยืดหยุ่นของการให้ บริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่
มากกว่า รวมถึงการให้ บริ การที่ครอบคลุมครบวงจร ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับบริ ษัทคู่แข่ง
ดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ การให้ บริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผู้นําเข้ า-ส่งออกสามารถเลือกใช้ บริ การ
จากสายการเดินเรื อโดยตรง หรื อ เลือกใช้ บริ การตัวแทนรับจัดการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สายการเดินเรื อส่วนใหญ่จะให้ บริ การ
ประเภทท่าเรื อสูท่ า่ เรื อ (Port-to-Port) ด้ วยปริมาณการขนส่งเยอะ ในขณะที่ตวั แทนรับจัดการขนส่งสามารถเสนอการให้ บริ การที่
ยืดหยุ่นได้ มากกว่า ซึ่งผู้นําเข้ า-ส่งออก มีแนวโน้ มที่จะเลือกใช้ ตวั แทนรับจัดการขนส่งเพิ่มขึ ้น สําหรับการให้ บริ การรับจัดการ
ขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนื่องจากผู้ประกอบการสายการบินจะไม่มีการให้ บริ การตรงกับลูกค้ า ดังนัน้
ผู้นําเข้ า-ส่งออกจะใช้ บริการจากตัวแทนรับจัดการขนส่ง
ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
จุดเด่นในการแข่งขันสําหรับธุรกิจให้ บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศกั ยภาพในการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพครอบคลุมความ
ต้ องการของลูกค้ า ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้ อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึง่ ด้ วยความรู้ ทักษะความชํานาญ
และประสบการณ์ ที่ผ่านมา ทําให้ บริ ษัทมีความพร้ อมในด้ านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริ หารเชื่อว่าบริ ษัทมีจุดเด่นในการ
แข่งขัน ดังต่อไปนี ้
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1. มี ประสบการณ์ ในธุรกิ จรั บจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ ยวชาญในธุรกิ จ และได้ รับ ความ
ไว้ วางใจจากลูกค้ ามาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
2. มีการนําเสนอบริ การที่หลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้ กบั ลูกค้ า โดยสามารถให้ บริ การรับ
(แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้)
จัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทังการนํ
้
าเข้ าและส่งออก โดยการขนส่งทังทางทะเล
้
และทางอากาศ และการให้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า รวมถึง
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าแบบประตูสปู่ ระตู (Door to Door) และ แบบ Exwork ตลอดจนการให้ คําปรึกษาในการ
จัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ สามารถประหยัดต้ นทุนให้ ลกู ค้ า
3. บุค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ค วามชํ า นาญในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น มี ผ้ ูชํ า นาญการศุล กากรให้
คําปรึกษาด้ านพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ในการนําเข้ าและส่งออกระหว่างประเทศ
4. มีความชํานาญด้ านภูมิศาสตร์ ในเส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางทะเล ไทย-สหรั ฐอเมริ กา มากว่า 20 ปี (Niche
Market) สามารถรับและส่งมอบสินค้ าได้ ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กาแบบประตูส่ปู ระตู ทังแบบเต็
้
มตู้และ
แบบไม่เต็มตู้
5. มีเครื อข่ายที่ดีกบั บริ ษัทสายการเดินเรื อ/สายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่
้ ษัทยังเป็ นภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทัง้ ในและต่างประเทศ ได้ แก่
สําคัญ รวมทังบริ
TIFFA, TAFA, Conqueror Freight Network, CGLN ภายใต้ WCA Family Network, Dalian JCtrans Logistic
Network (รายละเอียดข้ อ 2.5.3)
6. เป็ นหนึ่งในกลุม่ เครื อข่าย Sun Express Group ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ านจัดการขนส่งทางอากาศ ซึง่ มีการ
้ นที่ดี โดย
ติดต่อทําการค้ ากันมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้ มีฐานลูกค้ าที่แน่นอนและอัตรากําไรขันต้
มีการจัดทําข้ อตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหว่างกัน
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยในกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซํ ้าซ้ อนในการ
ทํางาน
8. มีศักยภาพในการบริ หารต้ นทุนเพื่ อเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ ใ น
ปริ มาณมาก เพื่อให้ สามารถต่อรองราคากับสายการเดินเรื อและนําเสนอลูกค้ าในราคาที่แข่งขันได้ ซึง่ จะช่วยลด
ต้ นทุนในการขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าด้ วย
2.5

การจัดหาบริการ

2.5.1

การจัดหาแหล่ งที่มาของบริการ

ธุรกิจรั บจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
ธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางด้ านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ ใน
การบริหารจัดการกระบวนการทํางาน เพื่อให้ การบริการมีประสิทธิภาพ ปั จจัยสําคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้ ว ย การจัด หาระวางเรื อ /เครื่ อ งบิ น ซึ่ง ถื อ เป็ นต้ น ทุน หลัก ของการให้ บ ริ ก ารขนส่ง ของบริ ษั ท และการ
ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ บริการแก่ลกู ค้ า ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) การจัดหาระวางเรื อ/เครื่ องบิน
เนื่องจากค่าระวางเรื อ/เครื่ องบิน เป็ นต้ นทุนหลักในธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยจึงมีการวางแผนการจองระวางเรื อ/เครื่ องบิน เพื่อให้ สามารถบริ หารต้ นทุนได้ อย่างดีที่สดุ การจองระวางเรื อเส้ นทาง
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ไทย-สหรัฐอเมริ กา จะมีการจัดทําเป็ นสัญญากับสายการเดินเรื อ (Service Contract) โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี ในสัญญาจะ
ระบุข้อตกลงเรื่ องราคาค่าระวางภายใต้ ปริ มาณการซื ้อระวางขันตํ
้ ่า (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริ ษัทจะมี
การประเมินปริ มาณงานจากข้ อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้ มงานที่คาดว่าจะได้ รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
จะสามารถขายระวางได้ ตามที่ตกลงในสัญญา ซึง่ การจองระวางในปริ มาณมากทําให้ สามารถต่อรองค่าระวางและทําให้ ต้นทุน
ของบริ ษัทแข่งขันได้ ทัง้ นี ้ ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสายการเดินเรื อจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย
30 วัน สําหรับการจองระวางเรื อในเส้ นทางอื่นและการจองระวางเครื่ องบินจะไม่มีการจัดทําเป็ นสัญญา โดยบริ ษัทจะนําข้ อมูล
การใช้ บริ การของลูกค้ าที่ผ่านมา แล้ วทําการจองระวางเรื อล่วงหน้ ากับสายการเดินเรื อ ซึ่งเมื่อลูกค้ าติดต่อขอจองระวางเรื อ
บริษัทจะสามารถยืนยันการจองกับลูกค้ าได้ ทนั ที โดยบริษัทจะเป็ นผู้คดั เลือกสายการเดินเรื อ/สายการบินที่เหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า
ทังนี
้ ้ ในบางกรณีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ ช่วยบริ ษัทจัดหาระวางในกรณีที่บริ ษัท
ต้ องให้ บริ การรั บจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซึ่งในแต่ละปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจัดหาระวางเรื อ/เครื่ องบินจาก
ผู้ประกอบการขนส่งจํานวน 15 ราย และ 10 ราย ตามลําดับ
1.
2.
3.
4.

นโยบายการคัดเลือกสายการเดินเรื อ / สายการบิน / Co-Loader
มีการให้ บริการในเส้ นทางที่ลกู ค้ าต้ องการ และมีตารางการเดินทางที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
เป็ นผู้ให้ บริการที่มีความน่าเชื่อถือ
เป็ นผู้ให้ บริการทีมีต้นทุนที่แข่งขันได้
เป็ นผู้ให้ บริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินค้ าได้
(2) ตัวแทนต่ างประเทศ (Oversea Agent)

ในกรณีที่บริ ษัทมีการให้ บริ การรับจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริ ษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็ นพันธมิตรทาง
การค้ าในประเทศต่างๆ เพื่อช่วยดูแลการให้ บริ การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็ นผู้ช่วยบริ ษัทในการจัดเก็บค่าบริ การ
ในกรณี ที่ลกู ค้ าระบุให้ เรี ยกเก็บค่าบริ การที่ปลายทางในต่างประเทศ ดังนัน้ การคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศจึงเป็ นสิ่งสําคัญ
โดยตัวแทนของบริ ษัทในต่างประเทศ ได้ แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจรับจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ ความ
ชํานาญและความน่าเชื่อถือในการให้ บริ การดังกล่าว ทังนี
้ ้ ตัวแทนดังกล่าวถือเป็ นพันธมิตรและคู่ค้าที่สําคัญ เนื่องจากตัวแทน
ดังกล่าวสามารถเลือกให้ บริ ษัทเป็ นตัวแทนของตนเพื่อประสานงานและให้ บริ การในเขตประเทศไทยได้ ด้วยเช่นกัน กลุม่ บริ ษัทมี
นโยบายในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี ้
นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ หลักๆ ดังนี ้
1. กลุม่ บริ ษัทพันธมิตร (Group Company) ได้ แก่ กลุม่ เครื อข่าย Sun Express Group ซึง่ ประกอบด้ วยบริ ษัทใน 6
ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ประเทศเวี ยดนาม และประเทศ
มาเลเซีย โดยมีเครื อข่ายทัว่ โลกกว่า 100 แห่ง ถือเป็ นกลุม่ ตัวแทนต่างประเทศที่มีความสําคัญ ซึง่ มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันและมีการติดต่อทําการค้ ากันมานานกว่า 10 ปี โดยมีการจัดทําข้ อตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement)
ระหว่างกัน
2. กลุม่ ภาคี (Conference) ที่บริษัทเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก อาทิเช่น Conqueror Freight Network, CGLN ภายใต้ WCA
Family Network, และ Dalian JCtrans Logistic Network ซึง่ เป็ นสมาคมที่มีสมาชิกเป็ นผู้ประกอบการจัดการ
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ และจะมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่เป็ นสมาชิกกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้
เป็ นที่ร้ ูจกั โดยบริษัทที่จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกได้ ต้องมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแล้ ว
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3. กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็ นกลุ่มเครื อข่ายที่บริ ษัททํางานด้ วยมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีการ
จัดทําข้ อตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหว่างกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็ นหลัก เนื่องจากทังสองกลุ
้
ม่ นี ้จะมีความน่าเชื่อถือและ
ความรับผิดชอบ โดยบริ ษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทํางาน ความรวดเร็ วในการตอบคําถามและติดตามงาน และ
ต้ นทุนในการทํางานที่มีประสิทธิ ภาพ ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ได้ แยกนโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศตามประเภทธุรกิจ Sea
Freight และ Air Freight เนื่องจากการเลือกงานให้ ตวั แทนจะพิจารณาให้ เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ า โดยตัวแทนส่วนใหญ่
สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ทงั ้ Sea Freight และ Air Frieght
ธุรกิจให้ บริการขนส่ งในประเทศ
ธุรกิจให้ บริ การขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นการให้ บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ซึง่ ต้ องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการกระบวนการทํางาน เพื่อให้ การบริ การมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานความปลอดภัยสูง ปั จจัยสําคัญของกระบวนการขนส่งที่มีคณ
ุ ภาพ มีดงั นี ้
(1) การจัดหาและการซ่ อมบํารุ งยานพาหนะที่ใช้ ในกระบวนการขนส่ ง
ยานพาหนะที่สําคัญสําหรับใช้ ในการขนส่ง ประกอบด้ วย รถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริ ษัทจะสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิต
หรื อตัวแทนจํ าหน่ายที่มีความน่าเชื่ อถื อ พร้ อมทัง้ พิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกํ าหนด ซึ่งใน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อรถจากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจัดจําหน่าย โดยรถขนส่งทุกคันได้ มีการทําประกันภัยชัน้ 1 และประกันภัย
สินค้ าที่รับขนส่ง ซึง่ มีทนุ ประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จดั ให้ มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้ งานของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะทํา
การตรวจเช็คตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ แล้ ว พร้ อมทังทํ
้ าการซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการ
ใช้ งาน เพื่อให้ รถสามารถใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์และมีอายุการใช้ งานยาวนาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทําสัญญาว่าจ้ างการให้ บริ การ
ซ่อมบํารุงรถบรรทุกฮีโน่ กับ บริ ษัท ฮีโน่มอเตอร์ สเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
(2) การจัดหาและการฝึ กอบรมพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถถือเป็ นบุคลากรที่มีส่วนสําคัญสําหรับงานบริ การขนส่งที่ปลอดภัย ดังนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงให้
ความสําคัญในการคัดสรรพนักงานขับรถที่มีคณ
ุ ภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี ้
 พนักงานขับรถต้ องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้ อย 2 ปี
 ต้ องมีใบอนุญาตขับรถสําหรับการขับขี่รถขนส่งประเภท 3 และ 4 สําหรับขับรถประเภทรถหัวลาก
 ต้ องผ่านการทดสอบจากบริ ษัท
เมื่อได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานขับรถแล้ ว พนักงานขับรถต้ องผ่านการฝึ กอบรมก่อนที่จะปฏิบตั ิงานจริ ง ปั จจุบนั บริ ษัท
และบริษัทย่อยมีพนักงานขับรถรวม 28 คน (ณ 31 มีนาคม 2558)
(3) การจัดหานํา้ มันเชือ้ เพลิง
ปั จจุบนั รถขนส่งของบริ ษัทใช้ ก๊าช NGV โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ บริ การ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งเปรี ยบเสมือนบัตรเครดิตสําหรับใช้ จ่ายชําระค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงภายในวงเงินที่จํากัดไว้ ซึ่งจะมีบตั รประจํารถขนส่งแต่ละคัน
โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถและเมื่อใช้ จ่ายชํ าระจะต้ องระบุรหัสผ่าน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการคํานวณอัตราการใช้
เชื ้อเพลิงเปรี ยบเทียบกับอัตราการใช้ จริง เพื่อให้ สามารถควบคุมการใช้ เชื ้อเพลิงในการขนส่งได้
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(4) การจัดหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ ง (Outsource)
บริ ษั ท เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ง ด้ วยรถบรรทุกหัว ลาก-หางพ่วงแก่ลูกค้ า ด้ ว ยตัว เอง ยกเว้ น ในบางช่ว งเวลาที่ จํา นวน
รถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ า โดยบริ ษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้ มารับ
งานต่อไป เพื่อให้ สามารถรองรับความต้ องการใช้ บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีผ้ ปู ระกอบการขนส่งที่
อยูใ่ น Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ประกอบการ คือ เป็ นผู้ให้ บริ การในรูปแบบบริ ษัท โดย
้ ่า 1,500,000 บาท มีความสามารถใน
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าเป็ นธุรกิจหลัก และต้ องมีประกันภัยรถยนต์และประกันสินค้ าขันตํ
การให้ บริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้ องการ
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2.5.2

ขัน้ ตอนการดําเนินงานให้ บริการ
สรุ ปขัน้ ตอนการให้ บริการขนส่ งระหว่ างประเทศ - ขาออก
ศึกษาข้ อมูลและความต้ องการของลูกค้ า นําเสนอเส้ นทางการขนส่ง
รูปแบบการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่เหมาะสมให้ กบั ลูกค้ าอย่างน้ อย 3 ทางเลือก
เพื่อให้ ลกู ค้ าพิจารณาเลือกแผนการจัดส่งที่เหมาะสมที่สดุ

กรณี FCL และเครื่ องบิน: จะจองระวางเรื อ/เครื่ องบิน เมื่อได้ รับการยืนยันจากลูกค้ า
กรณี LCL: จะจองระวางเรื อล่วงหน้ าและนําพื ้นที่ระวางไปเสนอขายแก่ลกู ค้ า

ส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดส่งให้ แก่ลกู ค้ า
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและนัดหมายการส่งมอบสินค้ า

กรณีการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์
สินค้ าจะถูกบรรจุใส่ต้ คู อนเทนเนอร์ ในสถานที่
ของลูกค้ าแล้ วจึงมาส่งมอบให้ บริ ษัทที่ท่าเรื อ

กรณีการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
ลูกค้ าจะส่งมอบสินค้ าให้ บริ ษัทที่ท่าเรื อ เพื่อ
บรรจุเข้ าตู้คอนเทนเนอร์

กรณีการขนส่งทางอากาศ
ลูกค้ าจะส่งมอบสินค้ าที่
ท่าอากาศยาน

ใบตราส่ง (Bill of Lading: B/L หรื อ Airway Bill: AWB)
บริ ษัทจัดส่ง B/L ที่ได้ รับจากสายการเดินเรื อ หรื อ
AWB ที่ได้ รับจากสายการบิน เพื่อนําไปรับสินค้ า

กรณีลกู ค้ าให้ บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการพิธีการศุลกากรและส่งสินค้ าที่
ปลายทาง
1. จัดเอกสารใบตราส่งให้ แก่ลกู ค้ า พร้ อมออก Invoice เรี ยกเก็บเงินลูกค้ า
2. จัดเอกสารใบตราส่งและ Invoice & Packing List ให้ ตวั แทนใน
ต่างประเทศ
3. ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศดําเนินการพิธีการศุลกากร
ตลอดจนตรวจสอบสภาพและส่งมอบสินค้ าให้ ผ้ รู ับปลายทาง
4 ตัวแทนยืนยันการส่งมอบสินค้ าให้ บริ ษัททราบ พร้ อมทํา Settlement

กรณีลกู ค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการรับสินค้ าปลายทาง
จัดส่งเอกสารใบตราส่งให้ แก่ลกู ค้ า
พร้ อมออก Invoice เรี ยกเก็บเงินลูกค้ า

บริ ษัทจะประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศช่วยติดตาม
สถานะของสินค้ าจนถึงเมืองท่าปลายทาง
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สรุ ปขัน้ ตอนการให้ บริการขนส่ งระหว่ างประเทศ - ขาเข้ า
ศึกษาความต้ องการของลูกค้ าผู้นําเข้ า และนําเสนอทางเลือกในการให้ บริ การนําเข้ าสินค้ า

ลูกค้ าผู้นําเข้ ายืนยันการใช้ บริ การในการนําเข้ าสินค้ า

กรณีผ้ สู ง่ ออกเป็ นผู้ดําเนินพิธีการศุลกากรและนําสินค้ าไป
ส่งมอบ ณ ท่าเรื อ/ สนามบิน ต้ นทาง (Port to Port)

กรณีตวั แทนของบริ ษัทในต่างประเทศเป็ นผู้ดําเนินพิธีการศุลกากร
และรับสินค้ า ณ สถานที่ของผู้สง่ ออกที่ต้นทาง (Ex-Work)

ตัวแทนของบริ ษัทในต่างประเทศประสานงานกับสายการเดินเรื อ / สายการบิน ในการแจ้ งยืนยันตารางเรื อให้ กบั ผู้สง่ ออกและลูกค้ าผู้นําเข้ า
พร้ อมนัดหมายวันที่ทําการบรรจุสินค้ าขึ ้นเรื อ / เครื่ องบิน (Loading)

ตัวแทนบริ ษัทในต่างประเทศทําการออกเอกสารใบตราส่งสินค้ าให้ กบั ผู้สง่ ออกที่ต้นทาง หลังจากสินค้ าออกจากเมืองท่าต้ นทาง

ประสานงานกับตัวแทนบริ ษัทในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินค้ า
และแจ้ งลูกค้ าผู้นําเข้ าล่วงหน้ าก่อนที่สินค้ าจะถึงปลายทาง (ETA) เพื่อเตรี ยมเอกสารในการนําเข้ า

กรณีบริ ษัทเป็ นตัวแทนลูกค้ าผู้นําเข้ าในการดําเนินพิธีการ
ศุลกากรและขนส่งสินค้ าจนถึงสถานที่ของลูกค้ าผู้นําเข้ า (Door)

กรณีลกู ค้ าผู้นําเข้ าเป็ นผู้ดําเนินพิธีการศุลกากรและรับสินค้ า
ณ ท่าเรื อ / สนามบิน ที่ปลายทาง (Port to Port)
บริ ษัททําการแจ้ งสินค้ าถึงปลายทางให้ แก่ลกู ค้ าผู้นําเข้ า
ประสานงานส่งมอบใบสัง่ ปล่อยสินค้ า (Delivery Order: D/O)
ให้ กบั ลูกค้ าผู้นําเข้ าพร้ อมเก็บค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การ

บริ ษัททําการแจ้ งสินค้ าถึงปลายทางให้ แก่ลกู ค้ าผู้นําเข้ า
ประสานงานเพื่อรับใบสัง่ ปล่อยสินค้ า (Delivery Order:
D/O) จากสายการเดินเรื อ / สายการบิน เพื่อดําเนินพิธีการ
ศุลกากรขาเข้ า
นัดหมายกับลูกค้ าผู้นําเข้ าเพื่อจัดส่งสินค้ า ณ สถานที่ของ
ลูกค้ าผู้นําเข้ าพร้ อมเก็บค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การ

เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการจัดการด้ านกระบวนการให้ บริ การ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วย
เพิ่มศักยภาพและลดความซํ ้าซ้ อนในการทํางาน มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการทํางานในแต่
ละส่วนงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่บริษัทกําหนด
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2.5.3

สรุ ปการเข้ าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิก (Conference) ทัง้ ในและต่ างประเทศ
บริษัทที่
เป็ นสมาชิก

วันที่เป็ น
สมาชิก

วันสิน้ สุดการ
เป็ นสมาชิก

WICE
SUN
WICE
SUN

6 ก.พ. 45
10 พ.ย. 48
ปี 2547
ปี 2550

ไม่มีกําหนด
ไม่มีกําหนด
31 ม.ค. 59
31 ม.ค. 59

WICE

12 ก.พ. 57

11 ก.พ. 60

WICE
SUN

17 ส.ค. 53
17 ส.ค. 53

ไม่มีกําหนด
ไม่มีกําหนด

WICE

12 ก.ย. 54

จนกว่า
จะตกลงยกเลิก

CGLN ภายใต้ WCA Family Network

WICE
SUN

26 ต.ค. 48
26 ต.ค. 48

25 ต.ค. 58
25 ต.ค. 58

Dalian JCtrans Logistic Network Co., Ltd.

WICE

3 พ.ย. 57

3 พ.ย. 58

ชื่อสมาคม

ตราสัญลักษณ์

สมาคมในประเทศ
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
(Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA)
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศไทย
(Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA)
สมาคมชิปปิ ง้ แห่งประเทศไทย
(The Customs Broker and Transportation Association of
Thailand: CTAT)
หอการค้ าไทย
(The Thai Chamber of Commerce Member ship)
สมาคมต่ างประเทศ
Conqueror Freight Network

หมายเหตุ: ในการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกจะมีคา่ สมาชิกรายปี

Conqueror Freight Network (CQR/FN) เป็ นเครื อข่ายของกิจการการให้ บริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ที่จะ
คัดสรรผู้ให้ บริ การรับจัดการขนส่งในเมืองต่าง ๆ เพื่อทํางานร่ วมกันและช่วยกันขยายฐานการดําเนินธุรกิจ ลดต้ นทุนและความ
เสี่ยงต่างๆ ให้ สามารถแข่งขันได้ กบั บริ ษัทต่างชาติขนาดใหญ่ สมาชิกจะต้ องปกป้องชื่อเสียงของเครื อข่ายนี ้ โดยการให้ บริ การที่
มีมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ ซื่อสัตย์ มีการดูแลลูกค้ าที่ดี และ คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. CQR/FN จะมีสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละท่าเรื อและท่าอากาศยานหลัก ๆ และเมื่อเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ชื่อ
และข้ อมูลติดต่อของกิจการจะเข้ าไปอยู่ในรายชื่อใน intranet ให้ สมาชิกคนอื่น ๆ สามารถติดต่อและใช้ บริ การ
โดยเมื่อเป็ นสมาชิกใหม่ทาง CQR/FN จะช่วยโฆษณาประกาศในสื่อท้ องถิ่นว่ากิจการเป็ นสมาชิกแล้ ว
2. สมาชิกสามารถใช้ Logo ของ CQR/FN ได้
3. Payment Protection Plan เป็ นวิธีให้ สมาชิกที่เป็ นเจ้ าหนี ้ได้ รับเงินที่คงค้ างจากการให้ บริ การสมาชิกอื่นที่เป็ น
ลูกหนี ้ได้ ในกรณีที่สมาชิกลูกหนี ้นันล้
้ มละลาย โดยครอบคลุมยอดหนี ้คงค้ างสูงสุด 25,000 USD ต่อลูกหนี ้ โดย
เจ้ าหนี ้จะต้ องพิสจู น์ให้ ได้ ว่า invoice ที่ยงั ไม่ได้ รับเงินนันเป็
้ นการให้ บริ การในการขนส่งระหว่างประเทศจริ ง เป็ น
invoice ที่ออกตรงตามกฎของ CQR/FN และ ได้ มีการทวงหนี ้แล้ วอย่างน้ อยสามครัง้ ในเวลาที่เหมาะสม พร้ อมทัง้
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แจ้ งลูกหนี ้ กับ CQR/FN ไม่ช้ากว่า 90 วันนับจากวันที่ใน invoice ว่าจะทําการยื่นเรื่ องต่อ CQR/FN โดยทาง
CQR/FN จะพิจารณาเรื่ องและจ่ายเงินคืนทุก ๆ ไตรมาสแรกของปี
4. กิจการจะต้ องรายงานค่าบริ การการขนส่งภายในประเทศให้ กบั CQR/FN และต้ องอัพเดทค่าบริ การอยู่เสมอ โดย
CQR/FN จะเอาไปไว้ ใน intranet ให้ สมาชิกอื่นเข้ าถึงได้ เพื่อใช้ เป็ นราคาอ้ างอิงสําหรับการให้ บริการในเขตต่าง ๆ
5. ช่วยจัดการปั ญหาข้ อพิพาทระหว่างสมาชิก
WCA Family Network เป็ นเครื อข่ายกิจการบริ การการขนส่งที่ใหญ่ มีสมาชิกกว่า 5,700 บริ ษัทใน 189 ประเทศ โดย
WCA ประกอบด้ วย เครื อข่ายจํานวนมากและความชํานาญในการให้ บริการ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. รายชื่อสมาชิกจะเข้ าไปอยูใ่ น list เพื่อง่ายต่อการหาและเลือกใช้ งาน
2. Financial Protection Plan เป็ นการเสนอครอบคลุมวงเงินที่ไม่ได้ รับชําระจากสมาชิกลูกหนี ้ ให้ สมาชิกเจ้ าหนี ้
สูงสุด 50,000 USD
3. การประชุมเครื อข่ายประจําปี เพื่อให้ ประเทศสมาชิกมาพบปะและร่ วมเจรจาธุรกิจในรู ปแบบ Workshop เป็ นการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความร่ วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพื่อพบปะ
เจรจากันในงานนี ้ ทําให้ ลดค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ
4. ช่วยจัดการปั ญหาข้ อพิพาทระหว่างสมาชิก
Dalian JCtrans Network เป็ นเว็บไซด์สําหรับบริ ษัทจัดการการขนส่งในประเทศจีนทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการหา
โอกาสในการขยายธุรกิจ ปั จจุบนั เว็บไซด์นี ้มีสมาชิกกว่า 300,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็ นเว็บไซด์ที่รวบรวมบริ ษัทจัดการการขนส่ง
มากที่สดุ ในจีน หลังจากประสบความสําเร็ จในจีนแล้ ว JCtrans ก็ได้ จดั ทําเว็บไซด์สําหรับบริ ษัทจัดการการขนส่งสากลขึ ้นมา
หรื อ www.jctrans.net เพื่อจะหาโอกาสในการขยายธุรกิจในระดับโลก ซึง่ มีสมาชิกแล้ วกว่า 30,000 รายจาก 200 ประเทศ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. ประชาสัมพันธ์บริ ษัทของสมาชิกใน website และ สมาชิกสามารถใช้ Logo ของ JCtrans ได้
2. ให้ บริการข้ อมูลออนไลน์ให้ กบั สมาชิกเกี่ยวกับบริษัทที่จะให้ ความร่วมมือทางธุรกิจ
3. เข้ าร่วมการประชุมประจําปี
้ าหนี ้และลูกหนี ้ เป็ น
4. Cooperation Risk Protection เป็ นสัญญาที่ JCtrans จ่ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้ ในกรณีที่ ทังเจ้
สมาชิกที่ยงั คงสภาพสมาชิกอยู่ในขณะที่มีการส่งเรื่ องให้ กบั ทาง JCtrans โดย JCtrans จะจ่ายยอดรวมกันสูงสุด
ไม่เกิน 3,000 USD ต่อปี
2.5.4

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

บริ ษั ทไม่มีข้อ พิพาทใดๆ เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อ ม และไม่มีประวัติกระทํ าความผิดตามกฎระเบียบเกี่ ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้ อมกับหน่วยงานภาครัฐ สําหรับการให้ บริ การขนส่งด้ วยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในเรื่ องของมลภาวะ
ทางอากาศอันเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถขนส่ง ทังนี
้ ้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ มีการให้
ความรู้เจ้ าหน้ าที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ
2.5.5

สิทธิประโยชน์ จากบัตรส่ งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี -

2.5.6

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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