
 

Private & Confidential 1 

สารบญั 
 

บทท่ี1บทนํา ......................................................................................................................... 1-1 

1.1. หลกัการและเหตุผล ................................................................................................... 1-1 

1.2. วตัถุประสงคข์องโครงการ .......................................................................................... 1-1 

1.3. ขอบเขตการดาํเนินงาน ............................................................................................. 1-2 

1.4. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ................................................................................................... 1-3 

บทท่ี2 ภาพรวมและสถานะของธรุกิจบริการโลจิสติกสไ์ทย  ............................................. 2-1 

2.1. ขอบเขตและการจดักลุ่มบรกิารโลจสิตกิส์ ................................................................... 2-1 

2.2. บทบาทและความสาํคญัของบรกิารโลจสิตกิสต่์อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย ....... 2-4 

2.3. ขอ้มลูพืน้ฐานธรุกจิโลจสิตกิสไ์ทย .............................................................................. 2-5 

2.3.1. โครงสรา้งธรุกจิและขอ้มลูดา้นภมูศิาสตร์ .......................................................... 2-5 

2.3.2. มลูคา่ทางเศรษฐกจิขอ้มลูทางการตลาดการเงนิและการลงทุนการจา้งงานใน

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสแ์ละคูค่า้สาํคญัของธรุกจิโลจสิตกิสไ์ทย ........................ 2-11 

2.3.3. ขอ้มลูอื่นๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทย ................ 2-20 

2.4. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูทีส่าํคญัของธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย  ................. 2-28 

2.4.1. การวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุอ่อนโอกาสและความเสีย่งของอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ .. 2-28 

บทท่ี3 บทเรียนแนวทางการปรบัตวัอนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรีของธรุกิจ

ให้บริการโลจิสติกสใ์นต่างประเทศ ................................................................................ 3-1 

3.1. การวเิคราะหผ์ลกระทบจากการจดัทาํเขตการคา้เสรต่ีอธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส์  ......... 3-1 

3.2. กรณศีกึษาจากต่างประเทศ........................................................................................ 3-3 

3.2.1. กรณศีกึษาประเทศมาเลเซยี ............................................................................ 3-3 

3.2.2. กรณศีกึษาประเทศอนิโดนีเซยี ....................................................................... 3-12 

3.2.3. กรณศีกึษาประเทศสงิคโปร์ ............................................................................ 3-21 

3.2.4. กรณศีกึษาประเทศออสเตรเลยี ...................................................................... 3-31 

3.2.5. กรณศีกึษาประเทศจนี ................................................................................... 3-40 

3.2.6. กรณศีกึษาประเทศญีปุ่น่ ................................................................................ 3-52 

บทท่ี4 กรณีศึกษาธรุกิจบริการโลจิสติกสท่ี์ประสบความสาํเรจ็  ......................................... 4-1 

4.1. กรอบแนวคดิในการคดัเลอืกบรษิทัทีจ่ะนํามาทาํการศกึษาเชงิลกึ ................................ 4-1 

4.2. การดาํเนินงานและการวเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็จากกรณศีกึษา

ผูป้ระกอบการธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายประเทศและรายกลุม่ธรุกจิ  ........................ 4-1 

  



 
2 Private & Confidential 

 

 

สารบญั(ต่อ) 
 

4.2.1. ออสเตรเลยี ......................................................................................................4-4 

4.2.2. จนี .................................................................................................................4-34 

4.2.3. อนิโดนีเซยี .....................................................................................................4-57 

4.2.4. ญีปุ่น่ ..............................................................................................................4-71 

4.2.5. มาเลเซยี ......................................................................................................4-107 

4.2.6. สงิคโปร ์........................................................................................................4-120 

4.2.7. Singapore Post ...........................................................................................4-137 

4.2.8. ไทย .............................................................................................................4-142 

4.3. สรปุบทเรยีนการดาํเนินงานและปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็สาํหรบัผูป้ระกอบการไทย  ......... 4-150 

บทท่ี 5 ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกิจให้บริการโลจิสติกสไ์ทย  ..5-1 

5.1. คาดการณ์ผลกระทบจากการจดัทาํเขตการคา้เสรต่ีอธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์องไทย  .5-1 

5.2. โอกาสและอุปสรรคของผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยจากการจดัทาํเขตการคา้เสรี .........5-3 

5.3. แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัและสรา้งโอกาสในการขยายธรุกจิ ..........................................................5-4 

5.3.1. แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีผ่า่นมาของไทยและ

ในต่างประเทศ ..................................................................................................5-4 

5.3.2. แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยในอนาคต  ......5-17 

5.3.3. นโยบายกลุม่โครงสรา้งพืน้ฐาน .......................................................................5-18 

5.3.4. นโยบายกลุม่การพฒันาผูป้ระกอบการ ............................................................5-21 

5.3.5. นโยบายกลุม่การพฒันากฎหมายแผนและองคก์รภาครฐั  ..................................5-28 

บรรณานุกรม....................................................................................................................... บ-1 

ภาคผนวก 1: สถิติของธรุกิจโลจิสติกสใ์นประเทศไทย ................................................... ผ 1-1 

ภาคผนวก 2: สรปุการประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเหน็  ..................................... ผ 2-1 

ภาคผนวก 3: สรปุสมัมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเหน็เพ่ิมเติม ... ผ 3-1 

 

 

 

  



 

Private & Confidential 3 

สารบญัรปูภาพ 
 

ภาพที2่-1: หว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ ............................................................. 2-2 

ภาพที2่-2: สดัสว่นธรุกจิทีส่นิทรพัยร์วมและรายไดห้ลกัรวมมากทีส่ดุรอ้ยละ20ต่อทัง้หมดในปี

2554 ......................................................................................................................... 2-10 

ภาพที2่-3: แนวโน้มของภาคโลจสิตกิสใ์นภาพรวมสดัสว่นของภาคโลจสิตกิสต่์อGDP  และอตัรา

การเจรญิเตบิโตของภาคโลจสิติกิสใ์นแต่ละช่วงเวลาตัง้แต่ปี2513ถงึปี2553 ................. 2-13 

ภาพที2่-4: มลูคา่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการลงทุนในต่างประเทศของบรษิทัไทยใน

อุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ ............................................................................................... 2-15 

ภาพที2่-5: สดัสว่นการจา้งงานในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยในปี2554 ........................... 2-16 

ภาพที2่-6: การจา้งงานในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยตัง้แต่ปี2544ถงึปี2554 ................... 2-16 

ภาพที2่-7: สดัสว่นการจา้งงานในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยตัง้แต่ปี2544ถงึปี2554 ...............  

  ................................................................................................................................. 2-17 

ภาพที2่-8: อนัดบัLPI และอนัดบัของสถานะอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยในมติต่ิางๆ (ซา้ย) 

คะแนนLPI และคะแนนของสถานะอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทยในมติต่ิางๆ (ขวา) 

  ................................................................................................................................. 2-21 

ภาพที2่-9: ตน้ทุนโลจสิตกิสเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ (ซา้ย) และตน้ทุนโลจสิตกิสข์องไทยปี

2544ถงึปี2554 (ขวา)................................................................................................. 2-22 

ภาพที3่-1: ความสามารถในการแขง่ขนัของมาเลเซยี .............................................................. 3-5 

ภาพที3่-2: อนัดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องมาเลเซยี (ซา้ย) และคะแนนการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องมาเลเซยี (ขวา) ................................................................... 3-5 

ภาพที3่-3: ผลกระทบของความตกลงการคา้เสรต่ีออุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องมาเลเซยี ........ 3-10 

ภาพที3่-4: ความสามารถในการแขง่ขนัของอนิโดนีเซยี ........................................................ 3-14 

ภาพที3่-5: อนัดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องอนิโดนีเซยี (ซา้ย) และคะแนนการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องอนิโดนีเซยี (ขวา) .............................................................. 3-15 

ภาพที3่-6: ผลกระทบของความตกลงการคา้เสรต่ีออุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องอนิโดนีเซยี ..... 3-20 

ภาพที3่-7: ความสามารถในการแขง่ขนัของสงิคโปร์ ............................................................. 3-24 

ภาพที3่-8: อนัดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องสงิคโปร์ (ซา้ย) และคะแนนการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องสงิคโปร ์(ขวา) .................................................................. 3-24 

ภาพที3่-9: ผลกระทบของความตกลงการคา้เสรต่ีออุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องสงิคโปร์ .......... 3-29 

ภาพที3่-10: ความสามารถในการแขง่ขนัของออสเตรเลยี ...................................................... 3-34 

  



 
4 Private & Confidential 

 

 

สารบญัรปูภาพ(ต่อ) 
 

ภาพที3่-11: อนัดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องออสเตรเลยี (ซา้ย) และคะแนนการ

พฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องออสเตรเลยี (ขวา) ................................................... 3-34 

ภาพที3่-12: ผลกระทบของความตกลงการคา้เสรต่ีออุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องออสเตรเลยี .. 3-39 

ภาพที3่-13: ความสามารถในการแขง่ขนัของจนี ................................................................... 3-43 

ภาพที3่-14: อนัดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องจนี (ซา้ย) และคะแนนการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องจนี (ขวา) .......................................................................... 3-44 

ภาพที3่-15: ผลกระทบของความตกลงการคา้เสรต่ีออุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องจนี ............... 3-49 

ภาพที3่-16: ความสามารถในการแขง่ขนัของญีปุ่น่ ............................................................... 3-54 

ภาพที3่-17: อนัดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องญีปุ่น่ (ซา้ย) และคะแนนการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องญีปุ่น่ (ขวา) ....................................................................... 3-55 

ภาพที3่-18: ผลกระทบของความตกลงการคา้เสรต่ีออุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องญีปุ่น่ ............ 3-60 

ภาพที4่-1: ราคาหุน้ของToll ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ2์008ถงึเดอืนกุมภาพนัธ์2013 ................... 4-7 

ภาพที4่-2: จาํนวนการควบรวมกจิการของToll และปีทีเ่ขตการคา้เสรบีงัคบัใช้ ....................... 4-17 

ภาพที4่-3: โครงสรา้งความสมัพนัธอ์งคก์รของTriple i Logistics Group .............................. 4-143 

ภาพที ่5-1: แผนยทุธศาสตรพ์ฒันาโลจสิตกิสไ์ทยปี 2550 - 2554 ........................................... 5-5 

ภาพที ่5-2: รา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโลจสิตกิสไ์ทยปี 2555 - 2559 ............................... 5-6 

ภาพที ่5-3: สภาโลจสิตกิสอ์อสเตรเลยี ................................................................................... 5-7 

ภาพที ่5-4: แผนพฒันาเศรษฐกจิแหง่ชาตฉิบบัที่ 12 ของจนี................................................... 5-8 

ภาพที ่5-5: แผนNational Logistics Blueprint ของอนิโดนีเซยี ............................................... 5-9 

ภาพที ่5-6: แผนพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องมาเลเซยี ................................................. 5-10 

ภาพที ่5-7: สภาโลจสิตกิสแ์ห่งชาตมิาเลเซยี ........................................................................ 5-11 

ภาพที ่5-8: แผนพฒันาโลจสิตกิสข์องสงิคโปร์ ...................................................................... 5-12 

ภาพที ่5-9: แผนพฒันาโลจสิตกิสแ์ละการคมนาคมของอาเซยีน ............................................ 5-13 

ภาพที ่5-10: หน่วยงานSpring Singapore ของสงิคโปร ์....................................................... 5-14 

ภาพที ่5-11: แผนการพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของญีปุ่น่ ......................................... 5-15 

ภาพที ่5-12: กรอบการสนบัสนุนSME ในการดาํเนินธรุกจิในต่างประเทศของญีปุ่น่ ............... 5-16 

ภาพที ่5-13: กรอบการนําเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจสิตกิสไ์ทย  ..... 5-17 

 

 



 

Private & Confidential 5 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที2่-1: ตารางแสดงTSIC ในขอบเขตของการศกึษา ....................................................... 2-2 

ตารางที2่-2: ตารางแสดงจาํนวนนิตบุิคคลจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนรวมในธรุกจิ  .............. 2-8 

ตารางที2่-3: ตารางแสดงจาํนวนนิตบุิคคลจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนรวมในธรุกจิ  .............. 2-9 

ตารางที2่-4: ตารางแสดงสนิทรพัยร์วมรายรบัหลกัรวมและสว่นแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมโลจิ

สติกิสใ์นไทยเปรยีบเทยีบปี2550และปี2554จดักลุ่มตามสศช. ...................................... 2-14 

ตารางที2่-5: ตารางแสดงคูค่า้ทีส่าํคญัของไทยในปี2555 ....................................................... 2-19 

ตารางที3่-1: ตารางแสดงผลกระทบจากการจดัทาํเขตการคา้เสรต่ีอธรุกจิใหบ้รกิาร  .................. 3-2 

ตารางที3่-2: ตารางแสดงความตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของมาเลเซยี ...................... 3-9 

ตารางที3่-3: ตารางแสดงความตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของอนิโดนีเซยี ................ 3-18 

ตารางที3่-4: ตารางแสดงความตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของสงิคโปร์ ..................... 3-28 

ตารางที3่-5: ตารางแสดงความตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของออสเตรเลยี ................ 3-38 

ตารางที3่-6: ตารางแสดงความตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของจนี ............................. 3-47 

ตารางที3่-7: ตารางแสดงความตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของญีปุ่น่ ......................... 3-59 

ตารางที ่4-1: ตารางแสดงรายชือ่บรษิทัทีนํ่ามาเป็นกรณศีกึษาแยกรายประเทศและกลุม่ธรุกจิตาม

เกณฑข์องสศช. ........................................................................................................... 4-2 

ตารางที ่4-2: ผลประกอบการประจาํปี 2008-2012 ของToll Holdings Limited........................ 4-6 

ตารางที ่4-3: บรษิทัทีT่oll เขา้ซือ้กจิการหรอืมหีุน้รว่ม .......................................................... 4-15 

ตารางที ่4-4: ผลประกอบการของAustralia Post ปี 2008-2012 ........................................... 4-28 

ตารางที ่4-5: ผลประกอบการของSinotransปี 2007-2011 .................................................... 4-37 

ตารางที ่4-6: ผลประกอบการของSamuderaปี 2007-2011 .................................................. 4-59 

ตารางที ่4-7: Facilities ของPT AKR ................................................................................... 4-63 

ตารางที ่4-8: ผลประกอบการของPT AKR ปี 2007-2011 .................................................... 4-64 

ตารางที ่4-9: ผลประกอบการของKWE Group ปี 2008-2012 .............................................. 4-73 

ตารางที ่4-10: ผลประกอบการของYusen Logistics ปี 2011-2012 ...................................... 4-78 

ตารางที ่4-11: ผลประกอบการของSumitomo Warehouse ปี 2008-2012 ............................ 4-84 

ตารางที ่4-12: ผลประกอบการของMitsubishi Logistics ปี 2008-2012 ................................ 4-89 

ตารางที ่4-13: ผลประกอบการของMitsui-Sokoปี 2008-2012 .............................................. 4-93 

ตารางที ่4-14: ผลประกอบการของNippon Express ปี 2008-2012 ...................................... 4-98 

ตารางที ่4-15: ปรมิาณการขนสง่TA-Q-BIN และKuroneko Mail ปี 2008-2012 .................. 4-102 

  



 
6 Private & Confidential 

 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่4-16: ผลประกอบการของYamato Transport ปี 2008-2012 ................................ 4-103 

ตารางที ่4-17: ผลประกอบการของMISC Berhadปี 2008-2012 ......................................... 4-110 

ตารางที ่4-18: ผลประกอบการของCentury Logistics ปี 2008-2012 .................................. 4-114 

ตารางที ่4-19: ผลประกอบการของNationwide Express ปี 2008-2012 ............................. 4-118 

ตารางที ่4-20: ผลประกอบการของAPL Logistics ปี 2010-2012........................................ 4-128 

ตารางที ่4-21: ผลประกอบการของCWT ปี 2008-2012 ..................................................... 4-135 

ตารางที ่4-22: ของSingapore Post ปี 2008-2012 ............................................................ 4-138 

ตารางที ่5-1: ตารางแสดงการคาดการณ์ผลกระทบจากการจดัทาํเขตการคา้เสรต่ีอธรุกจิ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์องไทย ......................................................................................... 5-1 

 

 

 

 

 


