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บทท่ี 4 

กรณีศึกษาธรุกิจบริการโลจิสติกสท่ี์ประสบความสาํเรจ็ 
 

 

4.1. กรอบแนวคิดในการคดัเลือกบริษทัท่ีจะนํามาทาํการศึกษาเชิงลึก  

 

การคดัเลอืกบรษิทัทีจ่ะนํามาทําการศกึษาเชงิลกึนัน้จะแบง่ออกเป็นสองสว่น ในสว่นแรก

ผูว้จิยัจะคดัเลอืกบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสข์นาดใหญ่ใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี จนี 

อนิโดนีเซยี ญีปุ่น่ มาเลเซยี และสงิคโปร ์ซึง่มกีารประกอบกจิการโลจสิตกิสต์ามเกณฑข์อง สศช. 

ไมแ่น่ใจวา่ก่อนหน้าน้ีมกีารอา้งถงึวา่ สศช. ไปแลว้หรอืยงั ถา้ยงัไมม่ตีอ้งเพิม่ชือ่เตม็ของ สศช. เขา้

ไปดว้ยครบัทัง้ 5 เกณฑท์ีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในตอนตน้ของบทที ่ 2 ในสว่นทีส่องผูว้จิยัจะคดัเลอืก

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสข์นาด เลก็และขนาด กลางหรอื SME มาทาํการศกึษาดว้ย เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยทีม่ธุีรกจิ SME เป็นสว่นใหญ่ และเพือ่ให้

สามารถนําเสนอปจัจยัทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ทีผู่ป้ระกอบการไทยสามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง

เป็นรปูธรรม แหลง่ขอ้มลูในการศกึษาจะนํามาจากหลายแหลง่ประกอบกนั ไดแ้ก ่รายงานประจาํปี

ของบรษิทั หนงัสอืหรอืบทความทางวชิาการ และเวบ็ไซตข์องหน่วยงานทีใ่หก้ารชว่ยเหลอื

ผูป้ระกอบการ SME ในตา่งประเทศ 

 

 

4.2. การดาํเนินงานและการวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะนําไปสู่ความสาํเรจ็จาก

กรณีศึกษาผูป้ระกอบการธรุกิจให้บริการโลจิสติกสร์ายประเทศและราย

กลุ่มธรุกิจ 

 

ในเบือ้งตน้ ผูว้จิยันําเสนอกรณศีกึษาผูป้ระกอบการธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายประเทศ

และรายกลุม่ธุรกจิในหวัขอ้นี้ดว้ยกนัเน่ืองจากผูป้ระกอบการธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์น

ตา่งประเทศสว่นใหญ่เป็นผูใ้หบ้รกิารครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) ทาํให้

การนําเสนอกลยุทธแ์ละปจัจยัทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็รายกลุม่ธุรกจิอาจเกดิความซ้ําซอ้น อยา่งไรก็

ตามบางบรษิทัทีนํ่าเสนอ เชน่ บรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายเลก็ หรอืผูใ้หบ้รกิารไปรษณยีแ์ละ

พสัดุนัน้สามารถแยกกลุม่ธุรกจิออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและงา่ยต่อการวเิคราะห ์ตารางต่อไปน้ีจะ

นําเสนอรายชือ่บรษิทัทีนํ่ามาเป็นกรณศีกึษาแยกรายประเทศและกลุม่ธุรกจิตามเกณฑข์อง สศช. 

และกรณีศกึษาทัง้ 33 กรณศีกึษาจะนําเสนอในภาพที ่4-1 ถงึภาพที ่4-33 ดงัต่อไปน้ี 
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 ตารางท่ี 4-1: ตารางแสดงรายช่ือบริษทัท่ีนํามาเป็นกรณีศึกษาแยกรายประเทศและกลุ่มธรุกิจตามเกณฑข์อง สศช. 

ประเทศ บริษทั 
กลุ่มธรุกิจตามเกณฑข์อง สศช. 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

ออสเตรเลีย Toll Holding      

Linfox      

Australian Post      

จนี Sinotrans Limited      

Sea Hog Global Shipping & Logisitics      

S.F. Express      

ไม่ระบุช่ือบริษัท      

SpiritflyInternational Transportation      

Shenzhen Link Run Logistics      

Shanghai Aegean Sea Logistics      

China Railway Express      

Tolam Logistics      

อินโดนีเซีย Samudera      

PT AKR      

ESL Express      

ญ่ีปุ่ น KWE      

Yusen Logistics      

Sumitomo Warehouse      

Mitsubishi Logistics      

Mitsui-Soko      

Nippon Express      

Yamato Transport      

ไม่ระบุช่ือบริษัท      

Yusen Logistics      
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 ประเทศ บริษทั 
กลุ่มธรุกิจตามเกณฑข์อง สศช. 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

มาเลเซีย Century Logistics      

Nationwide Express      

MISC Integrated Logistics      

สิงคโปร ์ YCH Group      

APL Logistics      

THT Logistics      

Pan Asia Logistics      

CWT      

Singapore Post      

ไทย Hazchem Logistics Management      

Leo Global Logistics Group      



 

4-4    Private & Confidential 

 

 

4.2.1. 
 

ออสเตรเลีย 

 กรณีศึกษาท่ี 1 : Toll Holdings Limited 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

Toll ก่อตัง้โดย Mr. Albert Toll ในปีค.ศ.1888 ทีเ่มอืง นิวคาสเซลิประเทศออสเตรเลยี 

โดยเป็นบรษิทัรบัขนสง่ถา่นหนิโดยใชม้า้เป็นพาหนะ การดาํเนินธุรกจิของ Toll ยงัคงเน้นทีก่าร

ขนสง่สนิคา้อุตสาหกรรมและเหมอืงแรเ่ป็นหลกั จนในปี ค.ศ. 1993 Toll กไ็ดจ้ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยข์องประเทศออสเตรเลยี (Australia Securities Exchange: ASX) 

 

หลงัจากการเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ธุรกจิของ Toll ไดเ้จรญิเตบิโตเป็นอยา่งดเีรื่อยมา การ

บรกิารได้ขยายจากเพยีงแคก่ารขนสง่ไปเป็นผูใ้หบ้รกิาร integrated logistics อยา่งเตม็รปูแบบ 

จนในปจัจุบนัน้ี Toll ถอืไดว้า่เป็นหน่ึงในบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายใหญ่ของภมูภิาคเอเชยี 

 

บริการของ Toll  

 

Toll ใหบ้รกิารทีค่รอบคลุมกจิกรรมทางโลจสิตกิสทุ์กสาขาที่ระบุไวต้ามเกณฑข์อง สศช.

โดย Toll Group ได้แบ่งเป็น 6 กลุม่ธรุกจิหลกั ไดแ้ก่ 

 

(1) Toll Global Resources 

 

Toll Global Resourcesใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นอุตสาหกรรมน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิ

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่และถ่านหนิ และอุตสาหกรรมเคมใีนประเทศออสเตรเลยี โดยการบรกิาร

ครอบคลุมกจิกรรมทางโลจสิตกิสท์ีส่าํคญัๆ โดยแบ่งกลุม่บรษิทัยอ่ยออกเป็น Toll Energy, Toll 

Marine Logistics, Toll Mining Services, Toll Offshore Petroleum Services, Toll Remote 

Logistics, และ Toll Shipping โดย Toll Global Resources มพีนกังานและผูร้บัเหมาประมาณ 

900 คน 
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(2) Toll Global Logistics 

 

Toll Global Logisticsใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์กบ่รษิทัตา่งๆ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 

แบ่งเป็นกลุม่บรษิทัยอ่ย ไดแ้ก่ Automotive services in Australia and Asia, Contract Logistics 

in Australia, Contract Logistics in Asia, และ Customised Solutions in Australia โดยการ

บรกิารครอบคลุมกจิกรรมต่างๆ ทางโลจสิตกิสเ์พือ่ความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

 

(3) Toll Global Forwarding 

 

Toll Global Forwardingใหบ้รกิาร freight forwarding ระหวา่งประเทศและการจดัการโซ่

อุปทาน (supply chain management) โดยการบรกิารครอบคลมุกจิกรรมการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศและทางเรอื การจดัการโซ่อุปทานตัง้แต่ตน้น้ําจนถงึปลายน้ํา ทัง้การจดัหา  suppliers การ

จดัการสนิคา้ คลงัสนิคา้ การกระจายสนิคา้ การขนสง่และ cross docking พธิกีารศุลกากร รวมถงึ

การบรกิารแบบ Project services โดย Toll Global Forwarding มสีาํนกังานใหญอ่ยูท่ีฮ่อ่งกง มี

พนกังานรวมกวา่ 5,000 คน และมเีครอืขา่ยอยูท่ ัว่โลก 

 

(4) Toll Domestic Forwarding 

 

Toll Domestic Forwardingใหบ้รกิาร freight forwarding ในประเทศออสเตรเลยีและ

นิวซแีลนด์ โดยแบ่งออกเป็น  Toll ANL Bass Strait Shipping, Toll Intermodal, Toll New 

Zealand, Toll Refrigerated, และ Toll Tasmania 

 

(5) Toll Global Express 

 

Toll Global Expressใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้แบบเรง่ดว่นในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิค 

รวมถงึการขนสง่พสัดุ และบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย Toll Global Express ได้แบ่งเป็น Toll 

Global Express (Asia), Toll Global Express (Japan), Toll dnata, Toll Fast, Toll IPEC, Toll 

People, Toll Priority, และ Toll Secure 
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(6) Toll Specialised & Domestic Freight 

 

Toll Specialised & Domestic Freightใหบ้รกิารขนสง่สาํหรบัสนิคา้ palletised, บรกิาร

กระจายสนิคา้ทีเ่ป็นของเหลว, บรกิารการยา้ยบา้นและโรงงาน, บรกิารขนสง่สนิคา้ขนาดใหญ่และ

มน้ํีาหนกัมาก แบ่งกลุม่บรษิทัยอ่ยออกเป็น Toll Express, Toll NQX, Toll Transitions, Toll 

Liquids, Toll Linehaul & Fleet Services, Toll Inventory Capital Solutions 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

Toll Group มสีาํนกังานและบรษิทัเครอืขา่ยกวา่ 1,200 แห่งใน 55 ประเทศทัว่โลก มี

พนกังานทัง้หมดมากกวา่ 45,000 คน 

 

ตารางท่ี 4-2: ผลประกอบการประจาํปี ค.ศ. 2008-2012 ของ Toll Holdings Limited 

ผลประกอบการของ Toll Group  

 

ผลประกอบการของ Toll จากงบการเงนิแบบ Consolidated แสดงในตารางที ่4-2 

 

Million US$ 2008 2009 2010 2011 2012 

Revenues 5,605 6,492 6,944 8,225 8,707 

EBITDA 554 585 630 669 668 

EBIT 387 392 397 426 386 

Operating profit after tax 254 283 284 295 71
1
 

ทีม่า:Toll Holdings Annual Report 2012 

 

สว่นราคาหุน้ของ Toll ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศออสเตรเลยี (ASX) แสดงในภาพ

ที ่4-1 

 

  

                                         
1ในปี 2012 กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 226.5 ลา้นเหรยีญ และมคี่าใชจ่้ายสําหรบัผลประโยชน์พนกังานที่

เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า ทําให้ แมว้า่จะมรีายได้จากการดําเนินการทีม่ากขึน้ แต่ กําไรจากการดําเนินการหลงัการจ่ายภาษ ี

(Operating profit after tax) ลดลง 

ที�จดัรปูแบบ: Foot Note - BCIT



 

Private & Confidential 4-7 

ภาพท่ี 4-1: ราคาหุ้นของ Toll ตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์2008 ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์2013 

 
ทีม่า : Australia Securities Exchange 

 

จากภาพที ่4-1 จะเหน็ไดว้า่ราคาหุน้ของ Toll มแีนวโน้มลดลง แตน่บัตัง้แตปี่ ค.ศ. 2013 

เป็นตน้มา ราคาหุน้มกีารปรบัตวัขึน้ สาเหตุเนื่องมาจากการฟ้ืนตวัจากภาวะเศรษฐกจิของโลกที่

ซบเซา 

 

การดาํเนินธรุกิจตัง้แต่ปี ค.ศ.2008-ปัจจบุนั 

 

แมว้า่ Toll นัน้จะเป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่และประสบความสาํเรจ็ในภูมภิาคเอเชยี  

แปซฟิิค แต่กย็งัมปีจัจยัตา่งๆ ทีท่า้ทายใหบ้รษิทัตอ้งปรบัตวัในการดําเนนิธุรกจิในโลกปจัจุบนั 

แมว้า่ในปจัจุบนั  Toll แบ่งกลุม่ธุรกจิของตนออกเป็น 6 กลุม่หลกั แตใ่นอดตี การดาํเนินงานของ 

Toll นัน้แตกตา่งจากในปจัจุบนั Toll ไดม้กีารเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงและพฒันาธุรกจิของตนให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในสว่นน้ีจงึจะเป็นการสาํรวจถงึการเปลีย่นแปลง

ของ Toll ใน 5 ปีหลงัสุด ซึง่การวเิคราะหจ์ะอา้งองิจากการจดักลุม่ตามนิยามของ สศช. ได้แก ่

 

1) การขนสง่สนิคา้ 

2) การจดัเกบ็สนิคา้ ดแูล และบรหิารคลงัสนิคา้และการตดิ ฉลากหรอืบรกิารดา้นบรรจุภณัฑ์

รวมทัง้การกระจายสนิคา้ 
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3) การใหบ้รกิารด้านพธิกีารต่างๆทีเ่กีย่วกบังานโลจสิตกิสค์รอบคลุมงานพธิกีาร

ศุลกากรงานเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้ หรอืสง่ออกสนิคา้ 

4) การใหบ้รกิารงานโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารเสรมิ 

 

เน่ืองจาก Toll ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบบูรณาการ (Integrated Logistics) นัน่คอืการ

ใหบ้รกิารทีค่รอบคลมุกระบวนการโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง เป็น one stop service เพือ่ใหอ้าํนวย

ความสะดวกแก่ลูกคา้ใหม้ากที่สุด ดงันัน้ กจิกรรมทัง้ 4 กจิกรรมขา้งตน้จงึไมไ่ดแ้ยกจากกนัอยา่ง

เดด็ขาดในกลุม่บรษิทั การวเิคราะหจ์งึแบง่เป็นการวเิคราะหร์ายปี 

 

ปี ค.ศ.2008 

 

ในปี ค.ศ.2008 นัน้ Toll ได้แบ่งกลุ่มธุรกจิของตนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ Australia 

and New Zealand Integrated Transport and Logistics, Toll Asia Contract Logistics, และ 

Toll Global Forwarding โดยกลุม่ธุรกจิที่เป็นรายได้หลกัไดแ้ก่  Australia and New Zealand 

Integrated Transport and Logistics ซึง่สรา้งรายไดใ้ห ้ Toll กวา่ 80% ซึง่ตลาดออสเตรเลยีและ

นิวซแีลนด์ถอืเป็นจุดแขง็ของ Toll  โดย Toll มฐีานลกูคา้ทีห่ลากหลายทําใหผ้ลกระทบจากวกิฤต

เศรษฐกจิไมรุ่นแรงมากนกั 

 

Australia and New Zealand Integrated Transport Logistics ไดข้อ้สรุปการทาํสญัญา

กบั Virgin Blue, ทาํสญัญากบัธุรกจิคา้ปลกี เหมอืงแร ่และรถยนต์, กอ่ตัง้บรษิทั Toll Dnata 

รว่มกบั Emirates, สง่มอบธุรกจิ Jetcare ให ้Virgin Blue เป็นผูดู้แล, และการบรหิารจดัการบรษิทั 

Patrick Warehouse ที ่Toll ซือ้ไป นอกจากนัน้ Toll ยงัไดเ้ขา้ซือ้กจิการต่างๆ อกีเป็นจาํนวนหน่ึง 

ได้แก่ Victorian Express, Westrans, Extra Transport, Golden Riverland Express, SkyNet 

Worldwide Express and the Western Australianbased, และ Courier Australia 

 

Toll Asia Contract Logistics เกดิขึน้จากการควบรวมของกจิการที่  Toll เขา้ซือ้ ไดแ้ก่  

SembCorp Logistics เมือ่ปี ค.ศ. 2006 และ Sembawang Kimtrans ของประเทศสงิคโปรใ์นปี

ค.ศ.2007 ซึง่เป็นการเขา้สูต่ลาดภูมภิาคเอเชยีของ Toll อยา่งเป็นทางการ การที ่ Toll Asia มผีล

ประกอบการทีด่ ีทาํให ้Toll มบีทบาทมากขึน้ในตลาดเอเชยี นอกเหนือจากตลาดออสเตรเลยีและ

นิวซแีลนดซ์ึง่เป็นตลาดหลกันอกเหนอืจากการรกัษาฐานลกูคา้เดมิแลว้ กลยุทธห์ลกัของ Toll Asia 

คอืการก่อตัง้ Singapore Offshore Petroleum Services (SOPS) เพือ่ใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบั

ธุรกจิน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิซึง่บรษิทัจาํนวนมากมสีาํนกังานอยูท่ี่ประเทศสงิคโปร์ 
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Toll Global Forwarding นัน้ใหค้วามสนใจกบัตลาดเอเชยีมากเน่ืองมาจากอุปสงคท์ี่

เตบิโตในภมูภิาค โดยในปี ค.ศ.2008Toll ได้เขา้ไปซือ้กจิการ  BALtrans ของฮอ่งกงซึง่เป็นบรษิทั 

freight forwarder ชัน้นําทีม่เีครอืขา่ยกวา้งขวางทัว่โลก และ  Gluck ของประเทศออสเตรเลยีซึง่

เป็นพนัธมติรอยา่งยาวนานของ BALtrans เพือ่สรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัตลาดออสเตรเลยี-เอเชยี 

โดย Toll Global Logistics นัน้มสีาํนกังานใหญ่อยูท่ีฮ่อ่งกง 

 

ปี ค.ศ.2009 

 

ในปีค.ศ.2009Toll ยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในกลุม่  Australia and New Zealand 

Integrated Transport and Logistics นัน้ไดซ้ือ้กจิการทีส่าํคญัคอื  Extra Transport และบรษิทั

ตา่งๆ ไดแ้ก่ Golden Riverland, Couriers Australia, Victoria Express, Skynet and Westrans 

รวมถงึการไดล้กูคา้รายใหญ่อยา่งChevron, Komatsu, Shell, BlueScope, Westpac และ Xstrata 

เขา้มา ทําใหธุ้รกจิยอ่ยในกลุ่มนี้ยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

 

Toll Asia นัน้ ในปีน้ีไดเ้ขา้ซือ้บรษิทั  BIC Logistics ในประเทศอนิเดยี Deltec Asia ใน

ประเทศสงิคโปรแ์ละฮอ่งกง บรษิทั Perkins Shipping ของประเทศออสเตรเลยีทีท่าํธุรกจิขนสง่

สนิคา้ระหวา่งประเทศออสเตรเลยี สงิคโปร ์และตมิอรต์ะวนัออก ST-Anda ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุน

ในประเทศจนี และการขยายคลงัสนิคา้ในเซีย่งไฮแ้ละมุมไบ ทาํใหร้ายไดข้อง Toll Asia นัน้เตบิโต

ไดด้ ีนอกจากนัน้ Toll Asia ยงัไดเ้ซน็สญัญากบัรฐับาลกมัพชูาในการทาํธุรกจิรถไฟเป็นเวลา 30 

ปี ในตลาดเอเชยีปีนี้ Toll ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัตลาดทีม่ศีกัยภาพ ไดแ้ก่ จนี เวยีดนาม 

มาเลเซยี ไทย และญี่ปุน่ 

 

สาํหรบั Toll Global Forwarding นัน้ จากการรวมกนัของ  BALtrans และ Gluck ในปี

ค.ศ.2008 ทาํให ้Toll ดาํเนินกลยทุธ์ “invest and build” ไดเ้ป็นอยา่งด ีเพือ่ใหบ้รกิารของ Toll 

กลายเป็นบรกิารแบบ end-to-end สาํหรบัลกูคา้ นอกจากน้ี Toll ยงัไดล้งทุนทางดา้นเทคโนโลยี

เพือ่ให้บรกิารของบรษิทัมคีวามทนัสมยัและรวดเรว็ แต่เนื่องจากเศรษฐกจิของโลกทีช่ะลอตวั ทํา

ใหป้รมิาณสนิคา้นัน้ลดลงคอ่นขา้งมาก  

 

ในปีค.ศ.2010 น้ี Toll ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัคอื การเปลีย่นการบรหิารงานจากที่

ม ี3 กลุม่ธุรกจิโดยอา้งองิจากภมูศิาสตรเ์ป็นหลกัมาเป็น 6 กลุม่ธุรกจิทีอ่า้งองิจากลกัษณะงานเป็น

ปี ค.ศ. 2010 

 



 

4-10    Private & Confidential 

 

 

หลกั โดย 6 กลุม่ธุรกจิหลกันัน้ไดด้ําเนนิการมาจนถงึปจัจบุนั ดงัอธบิายไปแลว้ขา้งตน้ ซึง่การ

เปลีย่นลกัษณะการบรหิารงานมาเป็นตามลกัษณะงาน แทนทีจ่ะเป็นตามพืน้ทีน่ัน้ ทําให ้ Toll 

สามารถบรหิารจดัการงานไดค้ลอ่งตวัมากยิง่ขึน้ และยงัทาํใหเ้หน็ แก่นในกระบวนธุรกจิ (core 

business)ของตนชดัเจนยิง่ขึน้  

 

การดําเนนิงานทีส่าํคญัๆ ยงัเป็นในเรื่องของ Acquisition โดย Toll Global Forwarding 

ไดเ้ขา้ซือ้กจิการตา่งๆ ทีส่าํคญัในตา่งประเทศ เชน่ Sears and Target ในทวปีอเมรกิาเหนือ , 

Canpack ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ,New Balance ในประเทศแอฟรกิาใต้และยงัมบีรษิทั  

freight forwarding ในสหราชอาณาจกัร ไดแ้ก ่ W.T. SeaAir and Genesis, Summit FMI ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา สว่น Toll Specialised & Domestic Freight (TSDF) ซือ้ Concord Park 

ซึง่เป็นบรษิทัขนสง่ทางบกในออสเตรเลยี รวมถงึการรกัษาฐานลกูคา้เกา่ และการไดส้ญัญาใหมใ่น

การทําธุรกจิกบับรษิทัใหญ่ๆ ทําใหผ้ลประกอบการของ Toll เป็นไปไดด้ว้ยด ี

 

Toll Global Forwarding (TGF) มกีารเขา้ซือ้กจิการอยา่งตอ่เน่ือง ในปีนี้ TGF ได้เขา้ซือ้ 

Express Logistics Group, LDS, Summit International Logistics, Genesis Forwarding 

ปี ค.ศ. 2011 

 

ในปีนี้ Toll ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั คอื One Toll Initiative ซึง่เป็นการปรบัปรุง

องคก์รทางกายภาพใหม้คีวามเป็นหน่ึงเดยีว ทัง้การเปลีย่นชุดเครื่องแบบ รปูแบบเวบ็ไซต ์และ

พาหนะขนสง่ต่างๆ ใหม้เีอกลกัษณ์เดยีวกนั ซึง่การปรบัปรุงทางกายภาพน้ีเป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ของ 

One Toll เทา่นัน้ เพราะภายในองคก์รเองกไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในแตล่ะกลุม่ธุรกจิให้

กลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ซึง่รวมไปถงึระบบการบรหิารจดัการและการตลาด  

 

ในสว่นของกลุม่ธุรกจินัน้ Toll Global Resources ไดเ้ขา้ซือ้กจิการ  Mitchell Corp ซึง่

ชว่ยให ้ Toll มคีวามไดเ้ปรยีบในธุรกจิเหมอืงแรใ่นออสเตรเลยีตะวนัตก และบรษิทัยอ่ย Toll 

Remote Logistics ได้เขา้สู่ตลาดแอฟรกิาดว้ยการให้บรกิารแก่  BHP ในประเทศเอธโิอเปีย และ

ใหบ้รกิารจดัหาเชือ้เพลงิแก ่UN ในประเทศคองโกเป็นเวลา 3 ปี 

 

Toll Global Logisitcs (TGL) ยงัเน้นการทาํตลาดในเอเชยี และโฟกสัทีส่นิคา้ Fast 

Moving Consumer Goods (FMCG) โดย TGL ไดท้าํสญัญากบัลกูคา้รายใหญเ่ป็นจาํนวนมาก 

เชน่ Tata Steel, Procter and Gamble, และ Coca Cola เป็นต้น 
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Group,WT SeaAir, และ SAT Albatrosทาํให้บรษิทัไดผ้ลประโยชน์จากการซือ้กจิการตา่งๆ ในปี

กอ่นหน้าและในปีน้ีนอกจากน้ี TGF ยงัมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้การจากการเพิม่บรกิารใหล้กูคา้เกา่ 

และการขยายฐานลกูคา้จากลกูคา้ใหม่ๆ  อกีดว้ย 

 

Toll Domestic Forwarding (TDF) ไดเ้ขา้ซือ้บรษิทั  McLaughlin Freightlines ซึง่เป็น

บรษิทัขนสง่ในอุตสาหกรรมปศุสตัว ์และมกีารตอ่สญัญากบัลกูคา้เดมิ และมี การขยายฐานลกูคา้

จากลกูคา้ใหม่ๆ ที่เขา้มาในธุรกจิ อยา่งไรกด็ ี TDF ประสบปญัหาจากภยัธรรมชาตแิละการปิดตวั

ของโรงงานทาํกระดาษใน  Tasmania แต่ดว้ยการบรหิารจดัการที่ควบคุมตน้ทุนอยา่งเขม้งวดก็

ชว่ยบรรเทาปญัหาลงไปไดบ้างสว่น 

 

Toll Specialised and Domestic Freight (TSDF) มผีลประกอบการทีด่ ีแมว้า่จะมี

อุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศ โดย TSDF เน้นการพฒันาการให้บรกิารแก่ลูกคา้เดมิ 

 

Toll Global Forwarding นัน้มคีวามทา้ทายในการดําเนินธุรกจิเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิ

ของโลกทีย่งัคงชะลอตวั โดยเฉพาะตลาดคา้ปลกี ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และ

ออสเตรเลยีเอง ซึง่ทัง้ 3 ประเทศน้ีถอืเป็นตลาดหลกัของ Toll อกีทัง้ลกูคา้ยงัเปลีย่น รปูแบบการ

ขนสง่จากการขนสง่ทางอากาศมาเป็นการขนสง่ทางเรอือกีดว้ย ทาํใหป้รมิาณการขนสง่ทางอากาศ

ปี ค.ศ.2012 

 

Toll Global Resources นัน้ไดป้ระโยชน์จาก  Mitchell Corp ทีซ่ือ้ไปในปี ค.ศ. 2011 ทํา

ใหม้ลีูกคา้เพิม่ขึน้ ได้แก่ Apache, FMG, Orica and Dyno และยงัขยายบรกิารกบั BC Iron ทีเ่ป็น

ลกูคา้เดมิอยูแ่ลว้ สว่นของธุรกจิทีป่ระสบปญัหาไดแ้ก ่ Toll Marine Logistics ในประเทศ

อนิโดนีเซยี ซึง่ประสบปญัหาเรอืมมีากเกนิความตอ้งการขนสง่สนิคา้ ทําใหส้นิคา้ขนสง่ไมเ่ตม็ลาํ 

โดยปญัหาน้ีมไิดเ้กดิขึน้เฉพาะกบั Toll บรษิทัเดยีว แต่เป็นปญัหาของทุกบรษิทัทีท่าํธุรกจิใน

ประเทศอนิโดนีเซยี  

 

Toll Global Logistics นัน้ได้ลกูคา้ใหม่ๆ  เขา้มา และตลาดรถยนตก์ม็กีารฟ้ืนตวั รวมถงึ

การต่อสญัญากบั Ford และ Toyota ทาํใหผ้ลประกอบการคอ่นขา้งเป็นทีน่่าพอใจ สว่นในตลาด

เอเชยีใต้และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตน้ัน้ Toll ได้ลกูคา้ใหม ่คอื  Tesco และ Yamaha ในประเทศ

ไทย, P&G ในประเทศเวยีดนาม , Coca Cola และ Tata Steel ในประเทศอนิเดยี อยา่งไรกต็าม 

ในตลาดเอเชยีเหนือ Toll ได้เสยีลกูคา้บางสว่นไป 
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ลดลง แต่การขนสง่ทางเรอืเพิม่ขึน้เลก็น้อย แต่ในการขนสง่ทางเรอื Toll กป็ระสบปญัหาเรื่องราคา

คา่ freight ทีล่ดลงในชว่งครึง่ปีหลงั สว่นการขนสง่ทางอากาศนัน้ยงัไดร้บัประโยชน์จาก  SAT 

Albatros ที ่Toll ซือ้กจิการมา สว่นในธุรกจิ ซพัพลายเชนนัน้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเตบิโตไดด้ี

และมลีกูคา้ใหม ่และมกีารปรบัปรุงคุณภาพของสิง่อํานวยความสะดวกทางการคา้อกีด้วย สว่นในส

หราชอาณาจกัรนัน้ Toll ไดม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการจดัการ ซพัพลายเชนใหม ่ทาํใหก้าร

บรหิารจดัการคลอ่งตวัขึน้ สว่นการเขา้ซือ้กจิการนัน้ยงัไมม่ใีนปีน้ี ดงันัน้ Toll จงึมุง่เน้นไปทีก่าร

บรกิารทีไ่ดม้าตรฐานและมคีณุภาพ 

 

Toll Global Express นัน้ไดม้บีรกิารรปูแบบใหมค่อืการรบัสง่พสัดุแบบ B2C เพือ่รองรบั

การเตบิโตของตลาดออนไลน์  

 

สาํหรบั Toll Domestic Forwarding นัน้ Toll ไดข้ายกจิการ  Toll Refrigerated ในสว่น

ของการขนสง่สนิคา้แชเ่ยน็ระหวา่งรฐัและการจดัการคลงัสนิคา้ออกไปเน่ืองจากมกีารขาดทุน

คอ่นขา้งมาก สว่นธุรกจิอื่นๆ ของ  TDF นัน้ยงัมผีลประกอบการทีท่รงตวัหรอืเพิม่ขึน้จากปีกอ่น

เลก็น้อย 

 

Toll Specialised & Domestic Freight นัน้มผีลประกอบการทีด่เีน่ืองจากการเพิม่บรกิาร

ใหม้ากขึน้ในธุรกจิดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ Toll NQX และ Toll Express นัน้มกีาร

ปรบัปรุงระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั ซึง่ชว่ยให้  Toll มกีารบรกิารแบบใหมแ่กล่กูคา้ทีม่กีารขนสง่

แบบไมเ่ตม็ตูค้อนเทนเนอร ์Toll Liquids นัน้ไดล้กูคา้รายใหมเ่ขา้มา คอื Woolworths รวมถงึมกีาร

ปรบัปรุงโครงสรา้งธุรกจิ และสุดทา้ยคอื Toll Transitions นัน้มรีายไดจ้ากการตอ่สญัญาของการ

ขนยา้ยของ Australian Defence 

 

การให้บริการพสัดแุละไปรษณียภณัฑ ์

 

Toll Global Express (TGE) ใหบ้รกิารพสัดุและไปรษณียภณัฑโ์ดยมขีนาดใหญ่เป็น

ลาํดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรเลยี 

 

ในปี ค.ศ. 2010TGE ไดม้กีารขยายงานทีส่าํคญัคอื เป็นเจา้ของอยา่งเตม็ตวัในบรษิทั  

Footwork Express ของประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นบรษิทัขนสง่ขนาดใหญ่ และการเขา้ซือ้บรษิทั 

Armoured Express ของประเทศออสเตรเลยี, ซือ้ DPEX จาก Qantas และชนะสญัญาทาํธุรกจิ

กบับรษิทัใหญ่ๆ ทําใหผ้ลประกอบการของ TGE เป็นทีน่่าพอใจ 
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ในปี ค.ศ. 2011TGE มรีายไดห้ลกัมาจากบรษิทัทีต่นเองเขา้ไปซือ้กจิการมา อกีทัง้ Toll 

Priority และ Toll IPEC มผีลประกอบการเป็นทีน่่าพอใจเป็นอยา่งมาก รวมถงึบรษิทัรว่มทุนอยา่ง 

Toll Dhana กม็ผีลการดําเนินงานทีด่เีชน่กนั 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) กระแสโลกาภวิตัน์

 

ปจัจยัน้ีจะเป็นความทา้ทายของ Toll ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

 เน่ืองจากในสมยักอ่น ระบบโซ่อุปทานของบรษิทัต่างๆ นัน้สว่น

ใหญ่อยูภ่ายในประเทศเดยีวกนั แตใ่นปจัจุบนั บรษิทัเป็นจาํนวนมากไดเ้ปลีย่นแปลงไปสูก่าร

ดาํเนินธุรกจิระดบัสากล โดยเฉพาะการ outsourcing ซึง่มกัหาจากประเทศทีม่ตีน้ทุนตํ่า หรอืหา

จากซพัพลายเออร์  ทีใ่หร้าคาด ีดงันัน้ กจิกรรมทางโลจสิตกิสแ์ละหว่งโซ่อุปทานนัน้ไมไ่ดอ้ยูแ่ค่

ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งอกีต่อไป ดว้ยกระแสโลกาภวิตัน์น้ีทําให ้ Toll ตอ้งปรบัตวัเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดย Toll ตอ้งขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร

ของตนออกไปยงัต่างประเทศแทนทีจ่ะเน้นแต่ตลาดออสเตรเลยีและนิวซแีลนดเ์ชน่ในสมยัก่อน 

โดยตลาดในภมูภิาคเอเชยีไดก้ลายเป็นตลาดหลกัอกีแหง่หน่ึงของ Toll 

2) การบรกิารทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้

 

ปจัจยัน้ีจะเป็นโอกาสของ Toll เน่ืองจากการปรบัปรุงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้

ตอ้งใชเ้งนิลงทุนคอ่นขา้งสงู Toll ได้เปรยีบบรษิทัอื่นๆ ในธุรกจิเน่ืองจากเป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ 

สามารถลงทุนวจิยัและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้ากกวา่บรษิทัขนาดกลางและขนาด

เลก็ได ้

 

 เน่ืองมาจากการเตบิโตของการคา้ระหวา่ง

ประเทศและการจดัการโซอุ่ปทานทีโ่ยงใยไปทัว่โลก รวมถงึการพฒันาทางเทคโนโลย ีทาํใหล้กูคา้

ตอ้งการบรกิารทีห่ลากหลายและมคีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ และตอ้งการความรวดเรว็และ

สะดวกสบาย โดยเฉพาะบรกิารแบบ one stop service และบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงูขึน้ 

3) ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัของสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป  ทาํใหอุ้ปสงคท์าง

การคา้ลดลง สง่ผลตอ่เน่ืองใหอุ้ปสงคด์า้นการขนสง่และโลจสิตกิสล์ดลงตามไปดว้ย เพราะการ

ขนสง่นัน้ถอืวา่เป็นอุปสงคส์บืเนื่องจากการคา้  (derived demand) หากการคา้เพิม่ขึน้ ความ

ตอ้งการขนสง่สนิคา้รวมถงึบรกิารโลจสิตกิสก์จ็ะเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
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ปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคต่อธุรกจิของ Toll เน่ืองจากตลาดสหรฐัฯ และสหภาพยุโรปนัน้ถอืวา่

เป็นตลาดที่มคีวามสาํคญัต่อ Toll รองลงมาจากเอเชยีแปซฟิิค โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิ  Toll Global 

Forwarding 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

จากการศกึษาถงึการประกอบการของ Toll ในชว่ง 5 ปีหลงัสุดแลว้ สามารถสรุปถงึกล

ยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิของ Toll ทีโ่ดดเด่นและทําให ้Toll ประสบความสาํเรจ็ ดงัน้ี 

 

(1) 
 

Toll ไดข้ยายธุรกจิของตนเองดว้ยการเขา้ซือ้กจิการตา่งๆ เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะ

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นตน้มา กจิการทีถู่กซือ้นัน้มทีัง้ในประเทศออสเตรเลยีเองและตา่งประเทศ 

ซึง่กลยุทธ ์ Acquisitions น้ีถอืเป็นกลยุทธท์ีส่าํคญัมากของการเขา้สูต่ลาดตา่งประเทศของ Toll 

โดย Toll ใหค้าํจาํกดัความกลยุทธข์องตนวา่เป็น “Quality Acquisitions” 

 

จากการศกึษาขอ้มลูในรายงานประจาํปีของ Toll พบวา่กลยุทธ์ Acquisitionsของ Toll 

นัน้มปีระสทิธภิาพเป็นอยา่งมาก เพราะทําให้  Toll เขา้สูต่ลาดในประเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็

โดยอาศยัฐานลกูคา้เดมิของบรษิทัที ่ Toll นัน้เขา้ไปซือ้กจิการ โดยทีบ่รษิทัที ่ Toll เลอืกเขา้ไปซือ้

นัน้ลว้นแลว้แตเ่ป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาทีต่นทาํและมฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คง และธุรกจินัน้

สามารถต่อยอดกบัธุรกจิของ Toll ได้โดยไมใ่ชเ้วลาในการปรบัปรุงโครงสรา้งมากนกั  

 

เมือ่ Toll เขา้ไปเป็นเจา้ของกท็าํใหส้ามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดงัจะเหน็ไดจ้ากผล

ประกอบการทีร่ายไดเ้ป็นจาํนวนมากนัน้มาจากบรษิทัที ่Toll ไดเ้ขา้ซือ้กจิการในปีกอ่นหน้า ดงันัน้ 

กลยทุธ ์ Acquisitionsของ Toll จงึเป็นกลยุทธท์ีม่คีวามคุม้คา่ในการลงทุน เป็นการลงทุนทีม่ี

คุณภาพอยา่งแทจ้รงิ ดงัที ่Toll เรยีกวา่ “Quality Acquisitions” 

 

สาํหรบัรายละเอยีดของกจิการที ่Toll เขา้ซือ้นัน้ แสดงในตารางที ่4-3 

 

Acquisitions 
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ตารางท่ี 4-3: บริษทัท่ี Toll เข้าซ้ือกิจการหรือมีหุ้นร่วม 

ปี บริษทัท่ีถกูควบรวม 
ยอดรวม

ของปี 
ปี บริษทัท่ีถกูควบรวม 

ยอดรวม

ของปี 

1989 Merricks Transport 1 2007 Victoria Express  

1990 Barretts Transport 1 2007 Virgin Blue Freight  

1991 Tasmania Express 1 2007 Stream Solutions  

1992 MBCV / Recycling 1 2007 Westrans  

1993 Railor  2007 Rush Couriers 9 

1993 West Bros 2 2008 BALtrans Holdings  

1994 Freshmark  2008 SkyNet Worldwide Express 

(Australia) 

 

1994 Sibcot 2 2008 Jetcraft Aviation  

1995 Brambles(North Queensland FF)  2008 Golden Riverland Express  

1995 Interlink 2 2008 Courier Australia  

1996 Brambles Industries  2008 Gluck Forwarding  

1996 Compack Packaging  2008 Helijet  

1996 Compack Packaging 3 2008 United Carriers  

1997 Fruitexpress  2008 Extra Transport Group  

1997 John Nash Transport  2008 Quality Solutions International  

1997 TNT 3 2008 Cargo Services Far East (25%)  

1998 UTO / MIM  2008 United Asia Terminals (Yantian) 

(60%) 

12 

1998 IPEC / Jetsroad 2 2009 Toll Global Forwarding (South 

Africa) (82%) 

 

1999 Malleys Transport 1 2009 Toll Global Forwarding (Canada) 

(100%) 

 

2000 Removals Australia  2009 BIC Logistics India (40%)  

2000 AWX (20%)  2009 Deltec  

2000 movinghome.com.au  2009 Kwikmail  

2000 Hile Carrying Company 4 2009 SkyNet Worldwide Express 

(Hong Kong) 

 

2001 International Corporate 

Relocations 

 2009 Perkins Shipping  

2001 ARN Logistics  2009 Toll Kukbo (100%)  

2001 Finemore Holdings  2009 Footwork Express (100%)  

2001 Strang Stevedoring  2009 Express Logistics Group  
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ปี บริษทัท่ีถกูควบรวม 
ยอดรวม

ของปี 
ปี บริษทัท่ีถกูควบรวม 

ยอดรวม

ของปี 

2001 Autotrans  2009 Logistic Distribution Systems 11 

2001 Wesfarmers Transport 6 2010 Summit Logistics International  

2002 NRC & FC (50%)  2010 ST-Anda Logistics  

2002 BHP Stevedoring  2010 Australian Armoured Express  

2002 BHP Transport and Logistics 

(New Zealand) 

 2010 Image Technology Centre  

2002 SDC New Zealand  2010 Concord Park  

2002 AUSDOC DX Businesses  2010 DPEX  

2002 Brambles Shipping  2010 WT Sea Air Group  

2002 Mayne Express 7 2010 Genesis Forwarding Group  

2003 Zari Haulage  2010 North Queensland Couriers  

2003 Tranz Rail 2 2010 APT Logistics  

2004 Leonard & Dingley  2010 Magpie Couriers  

2004 Aust Transport Network (ATN)  2010 Toll SGN Vietnam (100%)  

2004 Freight Australia  2010 McLaughlin Freightlines  

2004 Owens 4 2010 Kilda Express (100%) 14 

2005 Cendant (Australia)  2011 Patrick NSW Regional  

2005 JD Lyons  2011 SAT Albatros  

2005 Korn Bulk Haulage 3 2011 Mitchell Corp  

2006 SembCorp Logistics  2011 Zip Express Couriers  

2006 Patrick Corporation 2 2011 Tianjin Anda Logistics  

2007 Cargo Services Far East (22%)  2011 Andree & Wilkerling  

2007 Sembawang Kimtrans  2011 Truck Gleam 7 

2007 ARC Strang  2012 Northern Southland Transport 

Pty Ltd 

 

2007 KPN (Thailand)  2012 Andree & Wilkerling GmbH 

(AWG) 

2 

   รวม  102 
ทีม่า: http://www.tollgroup.com 

 

เมือ่นําขอ้มลูจากตารางที ่4-3มาแสดงเป็นกราฟเสน้ ผนวกกบัปีทีค่วามตกลงทางการคา้

เสรมีผีลบงัคบัใช ้จะไดด้งัรปูภาพที ่4-2 
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ภาพท่ี 4-2: จาํนวนการควบรวมกิจการของ Toll และปีท่ีเขตการค้าเสรีบงัคบัใช้ 

 
ทีม่า: บรษิทั ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

จากภาพที ่4-2 จะเหน็ไดว้า่ความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํนวน Acquisitionsของ Toll และปีที่

เขตการคา้เสรมีผีลบงัคบัใชน้ัน้ไมช่ดัเจน เพราะในขณะทีปี่ค.ศ2003-2005 นัน้ม ีFTA ถงึ 3 ฉบบัที่

มผีลบงัคบัใช ้แตจ่าํนวน Acquisitions ของ Toll กลบัเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยในปี ค.ศ2004 แลว้

ลดลงในปีค.ศ2005-2006 กอ่นทีจ่าํนวนจะเพิม่ขึน้อยา่งมากในปี ค.ศ2007 และตวัเลขยงัคงสงูอยู่

อยา่งนัน้จนถงึปีค.ศ2011 ทีล่ดลงเหลอื 7กอ่นจะมาลดลงอกีในปีค.ศ2012 ทีม่เีพยีงแค ่2 บรษิทั  

 

ดงันัน้ เราจงึไมอ่าจสรุปไดว้า่เขตการคา้เสรสีง่ผลต่อนโยบาย Acquisitions ของ Toll ซึง่

อธบิายไดด้ว้ยสาเหตุทีว่า่ Toll นัน้เขา้สูต่ลาดประเทศต่างๆ กอ่นที่  FTA จะมผีลบงัคบัใชเ้สยีอกี 

ดงันัน้ เมือ่มเีขตการคา้เสรเีกดิขึน้จงึไมส่ง่ผลใดๆ ต่อนโยบายของ Toll เน่ืองจาก Toll มลีกูคา้อยู่

ในประเทศเหลา่นัน้อยูก่อ่นหน้าแลว้ 

 

(2) 
 

การปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารจดัการ เพือ่เน้นการตอบสนองตอ่ลกัษณะงานไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากเดมิที ่Toll แบ่งกลุม่ธุรกจิของตนตามลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ได้แก่ Australia and 

New Zealand Integrated Transport and Logistics, Toll Asia Contract Logistics, และ Toll 

Global Forwarding มาเป็นการแบ่งกลุม่ธุรกจิตามลกัษณะงาน ซึง่ทาํใหก้ลุม่บรษิทัยอ่ยเหลา่นัน้

0

2
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10

12

    

AUS-NZ AUS-SIN 

AUS-THA 

AUS-US AUS-Chile 

AUS-NZ-ASEAN 

AUS-MAL 
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สามารถเน้นไปที ่ core business ของตนเองและใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเชีย่วชาญมากยิง่ขึน้ รวมถงึ

การบรหิารจดัการซึง่จะคลอ่งตวัมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

 

(3) 
 

จากนโยบาย One Toll ซึง่ถอืเป็นการสรา้งอตัลกัษณ์ของ Toll ใหล้กูคา้สามารถจดจาํได้

งา่ย และสรา้งความรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัภายในองคก์ร อกีทัง้การบรหิารจดัการทีม่ ี

มาตรฐานเดยีวยงัทาํใหล้ดปญัหาทีเ่กดิจากความไมส่อดคลอ้งกนัในการบรหิารงานอกีดว้ย 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Toll ประสบความสาํเรจ็ 

 

สาํหรบัปจัจยัหลกัๆ ทีท่าํให ้Toll ประสบความสาํเรจ็ในธุรกจินัน้ ไดแ้ก่ 

 

การสรา้งมาตรฐานในการทาํงาน 

1) การลงทุนอยา่งระมดัระวงั

 

การที ่Toll จะเขา้ซือ้กจิการใดๆ กต็าม Toll จะศกึษาถงึขอ้มลู

ของบรษิทันัน้อยา่งละเอยีด มใิชแ่คว่า่บรษิทันัน้เป็นบรษิทัที่มตีลาดคอ่นขา้งแขง็แกร่งอยู่

แต่เดมิ แต่ Toll ยงัคาํนึงถงึวา่บรษิทันัน้ๆ จะสามารถมาต่อยอดธุรกจิที่มอียูแ่ต่เดมิของ 

Toll ไดห้รอืไม ่หากวา่บรษิทันัน้เป็นบรษิทัทีเ่ตบิโตไดด้ ีมศีกัยภาพสงูแต่ไมใ่ชบ่รษิทัทีจ่ะ

ชว่ยให ้Toll เพิม่ฐานลกูคา้หรอืเพิม่ขอบเขตการใหบ้รกิารในประเทศนัน้ๆ Toll กจ็ะไมเ่ขา้

ไปลงทุนในบรษิทันัน้เพราะเหน็วา่เป็นลงทุนทีม่คีวามเสีย่ง 

2) การปรบัโครงสรา้งการทํางานขององคก์ร

 

จากการที ่Toll มกีารเปลีย่นแปลงกลุม่ธุรกจิหลกั

ของตนจากเดมิทีม่ ี 3 กลุม่โดยใชก้ารจดัแบง่ตามพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิาร มาเป็น 6 กลุ่มโดย

จดัแบง่ตามลกัษณะงาน ซึง่ทําใหก้ารทํางานและการบรหิารองคก์รมคีวามคลอ่งตวัมาก

ยิง่ขึน้ สามารถ มุง่เน้น ไปที่ กจิกรรมหลกั ของบรษิทัไดอ้ยา่งแท้จรงิ ทําใหเ้กดิความ

เชีย่วชาญในงานทีท่าํ มยุีทธศาสตรก์ารทํางานทีช่ดัเจนมากกวา่การบรหิารแบบเดมิทีห่นึ่ง

บรษิทัยอ่ยมกีารใหบ้รกิารในหลายสาขา ทําใหก้ารทํางานมลีกัษณะกระจายตวั การบรหิาร

และการมุง่เน้นไปที่การบรกิารสาขาใดสาขาหนึ่งทําไดย้ากกวา่ 

3) การบรหิารจดัการทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีว แม ้Toll จะแบ่งเป็น 6 กลุม่บรษิทัยอ่ย แตบ่รษิทั

เหลา่นัน้มวีฒันธรรมองคก์รเดยีวกนั มกีารบรหิารงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพือ่ทาํให้  

Toll Group มคีวามรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัและทําใหก้ารบรหิารงานเกดิความเป็น

เอกภาพ มคีวามชดัเจนในทศิทางขององคก์ร ทําใหก้ารจดัการองคก์รเป็นไปอยา่งมี
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เป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ี การปรบัปรุงภาพลกัษณ์ขององคก์รทุกอยา่งให้

เป็นมาตรฐานเดยีวยงัทาํใหล้กูคา้เกดิความจดจาํในองคก์ร สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

องคก์รต่อบุคคลภายนอก 

 

4) การเป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

จากกรณขีอง Toll ผูป้ระกอบการไทยสามารถนําไปประยุกตก์บัองคก์รของตนเองได้

แมว้า่ขนาดองคก์รของ Toll นัน้จะใหญ่กวา่ผูป้ระกอบการในไทยมากกต็าม โดยสิง่ทีน่่าสนใจและ

ควรนําไปประยุกตใ์ชก้บัไทย ไดแ้ก่ 

การที ่Toll เป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ ทําใหม้เีงนิลงทุนและเงนิ

หมุนเวยีนปรมิาณมาก การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิาร

สามารถทําไดง้า่ยกวา่บรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ รวมถงึการควบรวมและเขา้ซือ้

กจิการต่างๆ ซึง่ทําให ้ Toll สามารถขยายธุรกจิของตนออกไปทัว่โลก หาก  Toll เป็น

บรษิทัขนาดกลางหรอืขนาดเลก็ กลยทุธ ์ Acquisitions ของ Toll ยอ่มไมม่ทีางประสบ

ความสาํเรจ็ไดม้ากเทา่ปจัจุบนัน้ีอยา่งแน่นอน 

1) การปรบัโครงสรา้งองคก์รโดยอา้งองิจากลกัษณะงานเป็นหลกั 

2) การปรบัปรุงภาพลกัษณ์องคก์รใหด้ทูนัสมยัและมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เพือ่ใหล้กูคา้จดจาํ 

3) การบรหิารงานทีม่คีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั มมีาตรฐานการทํางานทีส่อดคลอ้ง

กนัในแต่ละหน่วยงานยอ่ย 

4) การดําเนนิธุรกจิในเชงิรุกไปยงัต่างประเทศ มใิชต่ัง้รบัอยูภ่ายในประเทศเพยีงอยา่งเดยีว  

 

โดยผูป้ระกอบการไทยควรศกึษาหาขอ้มลูเพือ่ขยายธุรกจิของตนไปยงัต่างประเทศ 

แทนทีจ่ะใหบ้รกิารแต่ภายในประเทศและตัง้รบัการเขา้มาของบรษิทัต่างชาต ิ

 

 กรณีศึกษาท่ี 2: Linfox Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

Linfox ก่อตัง้โดย Mr. Linsay Fox ในปี ค.ศ.1956 ทีเ่มอืงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี 

โดย Mr. Fox เริม่ตน้ธุรกจิจากการขนสง่น้ําอดัลมในฤดรูอ้นและขนสง่เชือ้เพลงิในฤดหูนาว โดยใช้
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รถบรรทุกเพยีงหน่ึงคนั และขยายธุรกจิมาอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั Linfox ไดก้ลายมาเป็น

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสช์ัน้นําในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 

 

บริการของ Linfox 

 

Linfox ได้แบ่งองคก์รเป็น 4 หน่วยงานยอ่ย  (Business Units) เพือ่ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

ใน 4 อุตสาหกรรมหลกัโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 

 

1) Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

2) 

โดยสนิคา้ในกลุม่น้ีที ่ Linfox ใหบ้รกิาร

อยู ่ได้แก่ อาหาร ของหวาน และซเีรยีล, ผลติภณัฑย์า, สนิคา้อุปโภคบรโิภคภายใน

ครวัเรอืน, และสนิคา้ FMCGอื่นๆ 

Retail

3) 

สนิคา้ในกลุม่น้ี ไดแ้ก ่อาหารและเครื่องดื่ม, Megastores and Express ซึง่

เป็นกลุม่รา้นสะดวกซือ้, สนิคา้อุปโภคและบรโิภค 

Resources & Industrial

4) 

สนิคา้ในกลุม่น้ี ไดแ้ก ่น้ํามนัและผลติภณัฑเ์คม,ี ธุรกจิการ

พมิพท์ัง้ในสว่นของไม ้กระดาษ และอื่นๆและมหีน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่  Resources 

East และ Mining West ทีข่นสง่สนิคา้ทีเ่ป็น bulk และของเหลวในพืน้ทีต่า่งๆ ที่

หา่งไกลของประเทศออสเตรเลยีและ Energy West ซึง่ใหบ้รกิารซพัพลายเชนใน

ธุรกจิน้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิ

Australian Linehaul

 

นอกจากนี้ Linfox ยงัมี Supply Chain Solutions Group (SCSG) ซึง่เป็นกลุม่

ผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสาขา เพือ่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้โดยเน้นทีก่ารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

มาแกป้ญัหาใหก้บัลกูคา้ ซึง่ SCSG จะทํางานร่วมกบัทมี Business Units สว่นบรกิารของ SCSG 

นัน้ได้แก่ Distribution Centre (DC) Design, การบรหิารจดัการสนิคา้, และการวางแผนและการ

จดัการดา้นการขนสง่สนิคา้ ดงันัน้ เมือ่แบง่ตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ Linfox ได้ใหบ้รกิารใน 4 

สาขาแรก  

 

  

ใหบ้รกิารหลกัๆ ในเรื่องของการขนสง่ระหวา่งรฐั โดยใชโ้หมด

การขนสง่ทัง้ทางถนน ทางราง และทางทะเลนอกจากนี้ยงัมกีารใหบ้รกิารขนสง่ตาม

ชายฝ ัง่ ได้แก่ Trans Bass สาํหรบัเกาะ Tasmania และยงัมบีรกิารใหค้วาม

ชว่ยเหลอืแก่นักธุรกจิในเรื่องของการนําเขา้สง่ออกดว้ย 
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ขนาดธรุกิจ 

 

ในปจัจุบนั Linfox มสีาํนกังานเครอืขา่ยในประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ไดแ้ก่ 

ประเทศออสเตรเลยี อนิเดยี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี นิวซแีลนด ์ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ไทย เวยีดนาม 

จนี และฮอ่งกง มพีนกังานประมาณ 19,200 คน พาหนะขนสง่กวา่ 5,000 คนั และมพีืน้ที่

คลงัสนิคา้กวา่ 3.8 ลา้นตารางเมตร 

 

ลกูคา้ของ Linfox เป็นบรษิทัระดบัโลกจาํนวนมาก เชน่ Kellogg, Campbell, Heinz, 

Kraft, Tesco, และ Tata Steel เป็นตน้ ซึง่ใหค้วามไวว้างใจในการบรกิารของ Linfox ทาํใหอ้งคก์ร

ไดร้บัรางวลัตา่งๆ มามากมายทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่สิง่เหลา่น้ีบ่งบอกถงึคุณภาพการ

ใหบ้รกิารของ Linfox ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก Linfox นัน้ไมไ่ดเ้ป็นบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์จงึไมแ่สดงขอ้มลู

ทางการเงนิตอ่สาธารณะ ดงันัน้จงึไมอ่าจทราบถงึผลประกอบการของ Linfox ได้ 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) การพฒันาทางเทคโนโลยี

 

 ในปจัจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในอุตสาหกรรมบรกิารโลจสิตกิสเ์องตอ้งพึง่พา

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมากในเกอืบทุกกจิกรรม ไมว่า่จะเป็นการขนสง่ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี

GPS, tracking and tracing ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีRFID, warehousing ทีใ่ชโ้ปรแกรมในการ

จดัการ warehouse, และกจิกรรมอื่นๆ อกีมากมาย ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของ  Linfox 

เน่ืองจาก Linfox มกีารพฒันาทางเทคโนโลยมีาอยา่งตอ่เน่ือง 

2) ภาวะชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก

 

  

 ปจัจยันี้คลา้ยคลงึกบักรณขีอง Toll Holdings ซึง่อาจ

กลา่วไดว้า่เป็นปญัหาปกตทิีผู่ป้ระกอบการโลจสิตกิสต์อ้งประสบ อยา่งไรกต็าม Linfox 

เน้นการทาํตลาดในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิค ซึง่มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีด่อียา่ง

ต่อเน่ือง ทําให้ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิมากนกั  
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กลยทุธก์ารดาํเนินธรุกิจ 

 

การทีบ่รษิทัในแต่ละอุตสาหกรรมมกีจิกรรมทางโลจสิตกิสท์ีแ่ตกต่างกนั การใหบ้รกิารแก่

บรษิทัโดยแบง่รายอุตสาหกรรมทาํให้ Linfox มคีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษในอุตสาหกรรมนัน้ๆ จงึ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อยา่งตรงจุด  

 

(1) 
 

Linfox นัน้ใหค้วามสาํคญักบัเรื่องนวตักรรมและเทคโนโลยมีาก บรษิทัทุ่มเททรพัยากรใน

การวจิยัและพฒันาระบบปฏบิตักิารใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีซ่บัซอ้นมากขึน้ของลกูคา้ 

รวมถงึเสนอบรกิารรปูแบบใหม่ๆ  ขึน้มาในตลาด ทาํให ้ Linfox โดดเดน่จากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ 

นวตักรรมทางเทคโนโลยทีีส่าํคญัของ Linfox ได้แก่ 

 

OptiFox 

 

OptiFox เป็นโปรแกรมทีถู่กออกแบบมาเพือ่แก้ปญัหาในเรื่องของความแมน่ยาํในการ

คาํนวณปรมิาณสนิคา้และการวางแผนการปฏบิตังิานดา้นบรกิารขนสง่สนิคา้ เน่ืองจากในอดตีนัน้ 

ปรมิาณสนิคา้ทีป่ระมาณการณ์และปรมิาณทีเ่กดิขึน้จรงิมคีวามแตกต่างกนัสงูถงึ 20% ซึง่ทาํให ้

Linfox เกดิปญัหาในการบรหิารจดัการ  

 

โดย OptiFox นัน้ตอ้งการความรว่มมอืจากลกูคา้ในดา้นขอ้มลู และ OptiFox จะเชือ่มโยง

ระบบคลงัสนิคา้และระบบบรหิารการขนสง่ทีม่อียูเ่พือ่วางแผนดา้นการบรหิารคลงัสนิคา้และการ

ขนสง่ เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ โดยผูป้ฏบิตังิานของ OptiFox นัน้จะมแีผนปฏบิตัทิีช่ดัเจน

และสามารถเชือ่มโยงกจิกรรมต่างๆ ในคลงัสนิคา้ใหท้าํงานสอดประสานกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

OptiFox นัน้ทาํใหป้รมิาณสนิคา้ทีค่าดการณ์มคีวามใกลเ้คยีงกบัปรมิาณทีเ่กดิขึน้จรงิ 

แกป้ญัหาเรื่องการใชพ้ืน้ทีใ่นการขนสง่สนิคา้ ลดระยะทางการขนสง่ ซึง่ทาํใหต้น้ทุนโลจสิตกิสล์ด

ลง นอกจากน้ี OptiFox ยงัทําให ้Linfox สามารถวางแผนการปฏบิตังิานไดล้ว่งหน้าอยา่งถกูตอ้ง

และแมน่ยาํอกีดว้ย 

 

  

การใชเ้ทคโนโลยอียา่งมปีระสทิธภิาพ 
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Extended Warehouse Management (EWM) 

 

EWM เป็นโปรแกรม SAP เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานในคลงัสนิคา้ โดยกจิกรรมที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ cross docking, slotting, dynamic cycle counting, task interleaving และอื่นๆ 

ซึง่ EWM ชว่ยใหก้ารทาํงานในคลงัสนิคา้ของ Linfox มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ 

 

ตวัอยา่งการทาํงานของ EWM เชน่ในเรื่อง slotting ซึง่ EWM จะชว่ยวางแผนในการจดั

วางสนิคา้ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะทาํใหส้นิคา้นัน้มกีารเคลือ่นทีน้่อยทีส่ดุ, การ เลอืก

สนิคา้และการเตมิสนิคา้ที่มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ, การจดัผงั พืน้ทีใ่นการเลอืกสนิคา้ เพือ่ให้สมดุล

กบักจิกรรมในคลงัสนิคา้และลดความแออดัในการปฏบิตังิาน, การเพิม่ความแมน่ยาํและ

ประสทิธภิาพของการเลอืกสนิคา้และจดัเกบ็สนิคา้ทีม่น้ํีาหนกัมากและมขีนาดใหญ่ใหอ้ยูใ่น พืน้ที่ที่

เหมาะสม 

 

อกีกจิกรรมหนึ่งทีน่่าสนใจของ  EWM ได้แก่ task interleaving ซึง่จะเป็นการวางแผน

เสน้ทางของการปฏบิตังิานในคลงัสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ทัง้การขนยา้ยสนิคา้ออกจาก

คลงัสนิคา้และการเลอืกสนิคา้ ซึง่จะชว่ยลดเวลาการปฏบิตังิานทีไ่มจ่าํเป็นลงได ้

 

TM8 

 

Linfox เป็นบรษิทัแรกของโลกทีใ่ช ้Transport Management System ของ SAP รปูแบบ

ใหมท่ีเ่รยีกวา่ TM8 โดย TM8 ชว่ยในเรื่องของ order management และเพิม่ความสามารถในการ

ตดิตามสนิคา้ เพือ่ลดตน้ทุนในการปฏบิตังิาน เพิม่อตัราการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย ์และเพิม่

คุณภาพในการขนสง่ทีต่รงเวลา นอกจากน้ี TM8 ยงัชว่ยอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและ

การจา่ยเงนิในการขนสง่อกีดว้ย 

  

(2) 
 

การใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะเป็นนวตักรรม มคีวามแปลกใหมแ่ละยดืหยุน่สาํหรบัลกูคา้ 

Linfox ไดใ้หบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้แกล่กูคา้มาอยา่งยาวนาน ในอดตีลกูคา้จะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการใชค้ลงัสนิคา้ทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีว ในบางครัง้เมื่ออุปสงคข์องสนิคา้ลดลงกท็ําให้

ลกูคา้ซึง่เป็นผูผ้ลติผลติสนิคา้ลดลง สนิคา้มอียูใ่นคลงัสนิคา้น้อย แตก่ลบัตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารคลงัสนิคา้เทา่เดมิ ดว้ยเหตุน้ี Linfox จงึไดเ้สนอบรกิาร “Shared Warehousing” ขึน้ ซึง่ทาํ

ใหล้กูคา้สามารถเชา่คลงัสนิคา้รว่มกบัผูใ้ชบ้รกิารรายอื่นๆ และบรกิารยงัมลีกัษณะเป็นแบบ  pay 
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as you go คอื หากชว่งใดทีส่นิคา้มปีรมิาณน้อย คา่ใชจ้า่ยกจ็ะลดลง แตห่ากชว่งใดทีส่นิคา้มี

ปรมิาณมาก คา่ใชจ้า่ยกจ็ะเพิม่ขึน้ ซึง่สรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้เป็นอยา่งมาก 

 

โดยบรกิาร shared warehousing นัน้มคีลงัสนิคา้ทีใ่หบ้รกิารจาํนวน 13 แหง่ พืน้ทีใ่ช้

สอยกวา่ 150,000 ตารางเมตรตัง้อยูใ่น 5 รฐัหลกัของประเทศออสเตรเลยี 

 

(3) 
 

การที ่Linfox ทาํงานอยา่งใกลช้ดิกบัลกูคา้ โดยลกูคา้จะแชรข์อ้มลูใหแ้ก่ Linfox เพือ่วาง

แผนการทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบ และทาํใหบ้รกิารทีอ่อกมานัน้มลีกัษณะตามทีล่กูคา้ตอ้งการ

เป็นบรกิารทีอ่อกแบบมาเพือ่ลกูคา้รายนัน้อยา่งแทจ้รงิ ทาํใหล้กูคา้รูส้กึพเิศษและเกดิความพงึ

พอใจ อกีทัง้ผลการทํางานกอ็อกมาดเีน่ืองจากบรษิทัไดร้บัขอ้มลูจรงิจากลกูคา้โดยตรง การทาํงาน

ร่วมกนัของ Linfox กบัลกูคา้นัน้ชว่ยกระชบัความสมัพนัธข์ององคก์รและลกูคา้ใหแ้น่นแฟ้นและ

นําไปสูค่วามสมัพนัธท์างธุรกจิทีแ่ขง็แกรง่ในระยะยาวทีต่อ่ไป 

 

นอกจากนี้ Linfox ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัองคก์รตา่งๆ ในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์เพือ่ให้

องคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบ ทางดา้นขอ้มลู รวมถงึอํานาจการตอ่รองในอุตสาหกรรมอกีดว้ย โดย

องคก์รที่ Linfox เขา้ไปมสีว่นร่วมดว้ย ได้แก่ 

 

การทํางานรว่มกบัลกูคา้และองคก์รต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ 

 Australian Logistics Council 

 Australian Trucking Association 

 Australian Road Transport Industrial Organisation 

 Australian Steel Institute 

 Plastics and Chemicals Industries Association 

 

(4) 
 

การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร 

Linfox ได้ตัง้ Linfox College ขึน้มาเพือ่ฝึกอบรมบุคลากรของตนใหม้คีวามรู้

ความสามารถอยา่งแทจ้รงิในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์รวมถงึมกีารปรบัปรุงความรูใ้หท้นัสมยัอยู่

ตลอดเวลา โดย Linfox College นัน้มบีทเรยีนออนไลน์จาํนวนหลายพนับทเรยีน โดยการเรยีนจะ

เน้นทีท่กัษะการจดัการ การบรหิารโครงการ ความรูด้า้นการบญัช ีและการใช ้Microsoft Office ให้

เกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ นอกจากน้ี ในเวบ็ไซตข์อง Linfox College นัน้จะมหีอ้งสมุดออนไลน์ที่
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สามารถเขา้ไปอ่านหนงัสอื e-book โดยพนกังานของ Linfox ในทุกประเทศสามารถเขา้ใชบ้รกิาร

ออนไลน์ได้ตลอดเวลา 

 

นอกจากการเรยีนออนไลน์ดว้ยตวัเองแลว้ Linfox College ยงัมหีลกัสตูรปกตอิกีด้วย 

โดยเปิดสอนในระดบัอุดมศกึษาใน 2หลกัสตูรดว้ยกนั คอื Graduate Certificate in Supply Chain 

Management และ the Diploma of Business 

 

Linfox College มไิดเ้ป็นเพยีงสิง่เดยีวที่ Linfox ทาํเพือ่พฒันาบุคลากรของตน แต ่

Linfox ยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการพฒันาทกัษะอื่นๆ เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีโ่ดยเฉพาะ 

เชน่ การฝึกสาํหรบัพนกังานขบัรถ โดยในชว่งหลงัสุดได้มหีลกัสตูร Eco-Drive ขึน้มาเพือ่ฝึกอบรม

เทคนิคในการขบัขีใ่หพ้นกังานสามารถขบัรถโดยใชเ้ชือ้เพลงิใหน้้อยทีส่ดุและมคีวามปลอดภยัมาก

ทีสุ่ด ซึง่จะชว่ยลดตน้ทุนและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนดา้นอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มใหแ้กบ่รษิทัไดอ้กีดว้ย 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Linfox ประสบความสาํเรจ็ 

 

จากการศกึษาถงึกลยุทธใ์นการประกอบธุรกจิของ Linfox แลว้ สามารถสรุปถงึปจัจยั

หลกัทีท่ําให้ Linfox ประสบความสาํเรจ็ในธุรกจิ ดงัน้ี 

 

1) การพฒันาทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมอยา่งต่อเนื่องและจรงิจงั

 

Linfox ได้มกีารนํา

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นองคก์ร และมกีารพฒันาทางเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ืองซึง่สิง่น้ี

ทาํใหบ้รกิารของ Linfox มคีวามโดดเด่น ไมว่า่จะเป็น OptiFox, EWM, และ TM8 ซึง่ลว้น

แต่ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงูเขา้มาชว่ยในการปฏบิตังิานและทาํใหผ้ลการทํางานอกมามี

ประสทิธภิาพ ลกูคา้เกดิความพงึพอใจและเลอืกใชบ้รกิารจาก Linfox ต่อไป 

2) การแบง่กลุม่ใหบ้รกิารรายอุตสาหกรรม ทําใหเ้กดิความเชีย่วชาญเฉพาะ

 

จากการที ่Linfox 

นัน้ไดแ้บง่กลุม่การใหบ้รกิารของตนเองออกเป็น 4 อุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ FMCG, 

Retail, Resources & Industrial, และ Australian Linehaul ทาํใหพ้นกังานเกดิความ

เชีย่วชาญในการใหบ้รกิารในสาขานัน้ๆ โดยเฉพาะ นอกจากน้ีดว้ยความเชีย่วชาญใน

สาขานัน้ๆ ยงัทาํให ้ Linfox สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดแ้บบ  customised ซึง่จะมี

ประสทิธภิาพกวา่เพราะการบรกิารถกูออกแบบมาใหก้บัลกูคา้รายนัน้ๆ โดยเฉพาะ  
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3) การมคีวามคดิสรา้งสรรค์

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถศกึษาเรื่องราวของ Linfox แลว้นําไปปรบัใชก้บัองคก์รของ

ตนเองได ้ดงันี้ 

การที ่Linfox เสนอบรกิารรูปแบบใหมท่ีย่งัไม่มใีนตลาด ไดแ้ก่  

shared warehousing ทาํใหล้กูคา้เกดิความยดืหยุน่ในการใชบ้รกิารและไมจ่าํเป็นตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยมากเกนิไปในชว่งทีม่สีนิคา้น้อย นัน่คอื จา่ยตามทีใ่ชจ้รงิ (pay as you go) ทาํให้

ลกูคา้เกดิความรูส้กึพงึพอใจเพราะสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยลงไปได ้การมคีวามคดิ

สรา้งสรรค ์ออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีด่งึดดูใจลกูคา้นัน้เป็นอกีปจัจยัสาํคญัทีท่ําให ้ Linfox 

เป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ถวหน้าในภมูภิาค 

1) การใหค้วามสาํคญักบัเทคโนโลยใีนการใหบ้รกิาร รวมถงึการวจิยัและพฒันาทาง

เทคโนโลย ี

2) การสรา้งความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารรายสาขา 

3) การสรา้งสรรคน์วตักรรมและผลติภณัฑท์ีแ่ปลกใหมเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

4) การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร 

 

 กรณีศึกษาท่ี 3: Australia Post 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

Australia Post เป็นบรษิทัทีเ่ก่าแก่ที่สุดของ ประเทศออสเตรเลยีทีย่งัดําเนินธุรกจิอยู่

จนถงึปจัจุบนั โดยก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1809 และยงัเป็นบรษิทัรบัสง่พสัดุและไปรษณียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ออสเตรเลยี โดยรฐับาลออสเตรเลยีเป็นเจา้ของกจิการ เรยีกวา่ Government Business 

Enterprise ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดไดแ้ก่ The Commonwealth 

 

บริการของ Australia Post 

 

Australia Post มบีรกิารทีห่ลากหลายเป็นอยา่งมาก โดยสามารถแบ่งกลุม่ได ้ดงัน้ี 
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(1) Parcels and Mail  

 

Parcels and Mailเป็นบรกิารรบัสง่พสัดุและไปรษณยีท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

รวมถงึบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัสง่พสัดุภณัฑ ์โดยบรกิารในกลุม่นี้ ไดแ้ก่ 

 

 การสง่พสัดุและไปรษณยี ์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 บรกิารสาํหรบัผูทํ้าธุรกจิออนไลน์ ไดแ้ก่ การรบัสง่พสัดุและบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง, 

บรกิาร eParcel ซึง่ชว่ยในการบรหิารจดัการรา้นคา้, และบรกิารเฉพาะสาํหรบั

ผูข้ายของทางเวบ็ไซต ์eBay 

 บรกิารสาํหรบัลกูคา้ธุรกจิ แบง่เป็น  Bulk mail delivery services, Information 

management (Decipha), Paying for postage, และ Mail marketing 

 

(2) Finance & Insurance  

 

Finance & Insuranceเป็นบรกิารทางการเงนิในรปูแบบต่างๆ และการประกนัภยั โดย

แบ่งออกเป็น 

 บรกิารทางการเงนิ คอื Bank@Post และ Rural Bank 

 ประกนัภยั คอื ประกนัภยัทอ่งเทีย่ว และประกนัภยัรถยนต ์

 บรกิารทางการเงนิสาํหรบัการทอ่งเทีย่ว มกีารใหบ้รกิารแลกเปลีย่นเงนิตรา, บรกิาร 

Travel cards, และ Travellers Cheques 

 บรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศและบรกิารธุรกรรมทางการเงนิในประเทศ 

 บรกิารจา่ยเงนิสาํหรบัธุรกจิ แบ่งเป็น  eCommerce solutions, Postbillpay biller, 

Cash on Delivery (COD), และ Cash Rewards 

 บรกิาร Prepaid cards แบ่งเป็น Australia Post Visa Prepaid Cards, Load&Go 

Reloadable Visa Prepaid Card อกีทัง้ยงัรวม  Travel Cards ทีอ่ยูใ่นสว่นของ

บรกิารทางการเงนิสาํหรบัการทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

 บรกิารจา่ยคา่บรกิาร ทัง้คา่แก๊ส คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์ภาษ ีคา่ประกนั และอื่นๆ 

 

(3) Passports & ID  

 

Passports & IDเป็นบรกิารทีอ่าํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนในดา้นการทาํเอกสารทาง

ราชการตา่งๆ โดยแบ่งเป็น 
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 หนงัสอืเดนิทาง โดย Australia Post เปิดใหป้ระชาชนลงทะเบยีนเพือ่ทําหนงัสอื

เดนิทางทัง้ของออสเตรเลยีและสหราชอาณาจกัร รวมถงึการตอ่อายุหนงัสอืเดนิทาง 

การถ่ายรูปสาํหรบัการทําหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน 

 Identity and Document Services ซึง่ใหบ้รกิาร Witnessing documents, การแจง้

เกดิ แจง้ตาย และจดทะเบยีนสมรส 

 Identity Services for Business แบ่งเป็นบรกิาร Form design & management, 

In-person identity checks, Document imaging & management, Photo & 

signature capture, Electronic authentication, และ Secure document collection 

& delivery 

 

(4) บรกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร  

 

บรกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรให้กบัลกูคา้ธุรกจิใน ประเทศออสเตรเลยี และในประเทศ

จนีเมือ่พจิารณาตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ Australia Post ไดใ้หบ้รกิารในสาขาที ่1, 4, และ 5โดย

เน้นทีบ่รกิารสาขาที ่5 คอืการใหบ้รกิารพสัดุและไปรษณียภณัฑเ์ป็นหลกั 

ขนาดธรุกิจ 

 

Australia Post เป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ โดยมจีาํนวนพนกังานมากกวา่ 33,000 คน 

และมจีาํนวน licensees, franchisees, และ mail contractors มากกวา่ 10,000 ราย มกีารขนสง่

พสัดุและไปรษณยีก์วา่ 93.1 ลา้นชิน้ตอ่สปัดาห์ 

 

ผลประกอบการของ Australia Post 

 

ผลประกอบการของ Australia Post แสดงในตารางที ่4-4 

 

ตารางท่ี 4-4:ผลประกอบการของ Australia Post ปี ค.ศ.2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Mail volumes (M) 5,609.4 5,323.4 5,145.0 5,038.2 4,843.0 

Revenues($M) 4,936.9 4,974.5 4,856.2 4,986.5 5,126.2 

EBIT($M) 592.2 380.9 103.0 332.3 366.7 

Profit after tax($M) 432.2 260.5 89.5 241.2 281.2 

ทีม่า: รายงานประจําปี Australia Post 2008-2012 
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จากตารางที ่ 4-4พบวา่จาํนวนพสัดุทีส่ง่ผา่น Australia Post นัน้มจีาํนวนลดลงอยา่ง

ตอ่เน่ืองแตร่ายไดก้เ็พิม่ขึน้ทุกปีเชน่กนั สว่นกําไรแมว้า่จะตกลงในปี ค.ศ. 2010 แต่กเ็พิม่ขึน้ในปี 

ค.ศ.2011 และ 2012 บ่งบอกถงึการปรบัตวัของธุรกจิใหส้ามารถจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็น

อยา่งด ี

 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

ปจัจยัหลกัๆ ที่สง่ผลกระทบต่อ Australia Post มดีงันี้ 

 

1) การพฒันาทางเทคโนโลยดีจิติอล  ทาํใหป้รมิาณจดหมายและพสัดุลดจาํนวนลงอยา่ง

ตอ่เน่ือง เพราะผูค้นนิยมตดิตอ่สือ่สารกนัผา่นทางอเีมลแ์ละเทคโนโลยอีื่นๆ ดา้นการ

สื่อสาร ปจัจยัน้ีจงึเป็นความทา้ทายของ Australia Post ทีจ่ะปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้  

 

2) ภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกจิ  ซึง่ทําใหป้ระชาชนลดการส่งพสัดุไปรษณียล์ง ไม่วา่จะเป็นการ

สง่ของขวญัหรอืสิง่ของอื่นๆ ใหก้นั ปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคของ Australia Post เพราะทําให้

ปรมิาณพสัดุและไปรษณยีล์ดจาํนวนลง 

3) การเพิม่ขึน้ของการทําธุรกจิออนไลน์ในปจัจุบนั  ไมว่า่จะเป็นผูข้ายรายเป็นบุคคลหรอืใน

รปูแบบบรษิทั ปจัจยันี้เป็นโอกาสของ  Australia Post ซึง่บรษิทัไดห้นัมาใหค้วามสาํคญั

กบัการทําธุรกจิออนไลน์ (e-commerce) มากขึน้โดยใหบ้รกิารเฉพาะสาํหรบัผูม้รีา้นคา้

ออนไลน์ทัง้การจดัการดา้นขอ้มลู ดา้นธุรกรรม และดา้นการรบัสง่สนิคา้ 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

จากการศกึษาถงึการประกอบการของ Australia Post แลว้ สามารถสรุปกลยุทธเ์ด่นๆ 

ได้ ดงัน้ี 

 

(1) เปลีย่นแปลงธุรกจิไปสูร่ะบบดจิติอล 

 

เทคโนโลยดีจิติอลเขา้มามบีทบาทกบัชวีติของผูค้นมากขึน้เรื่อยๆ จนกลายเป็นสว่นหน่ึง

ในชวีติประจาํวนัทีข่าดไมไ่ด ้ Australia Post จงึไดนํ้าเทคโนโลยดีจิติอลมาใชใ้นธุรกจิของตนเพือ่

สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยมกีารพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่สรา้งความ
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สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ ดงั นัน้จะเหน็ไดจ้ากการทีล่กูคา้สามารถทาํธุรกรรมออนไลน์ไดอ้ยา่ง

งา่ยดายผา่นอนิเตอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ เป็นตน้ โดย Australia Post มเีป้าหมายทีจ่ะ

สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งโลกดจิติอล (digital world) และโลกจรงิ (physical world) 

 

(2) ใหบ้รกิารทีห่ลากหลายและครอบคลมุ 

 

จากขอบเขตการใหบ้รกิารของ Australia Post ทีม่คีวามหลากหลายมาก นบัตัง้แต่การ

รบัสง่พสัดุไปรษณยี ์การประกนัภยั การใหบ้รกิารสาํหรบัลกูคา้ธุรกจิ การใหบ้รกิารทางการเงนิ 

การใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว การใหบ้รกิารดา้นหนงัสอืเดนิทาง และเอกสารทางราชการตา่งๆ 

ซึง่สรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้เพราะไมต่อ้งตดิต่อหลายหน่วยงานในการทาํธุรกรรม หรอื

ตอ้งเดนิทางไกลเพือ่ไปตดิตอ่หน่วยงานต่างๆ โดยตรง เพราะ Australia Post มสีาขาเป็นจาํนวน

มากและลว้นตัง้อยูใ่นเขตชุมชนทัว่ประเทศ 

 

(3) เสนอบรกิารใหม่ๆ  ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

 

Australia Post ได้เสนอบรกิารรูปแบบใหมใ่หแ้ก่ลกูคา้อยา่งต่อเน่ืองในระยะหลงั ได้แก่ 

 

 Australia Post Business Hubs ซึง่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ธุรกจิในดา้นการขาย การขนสง่

สนิคา้ และการสง่สนิคา้ตามบา้น โดยกลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดแ้ก่ธุรกจิขนาด เลก็และขนาด

กลางและมเีป้าหมายเพือ่สนบัสนุนธุรกจิท้องถิน่ของออสเตรเลยี  

 

 Australia Post Superstores เป็นบรกิารทีเ่ปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ให้บรกิาร

สาํหรบัประชาชนทีไ่มส่ะดวกไปในเวลาทาํการปกต ิโดย superstores ใหบ้รกิาร parcel 

lockers ซึง่เป็นบรกิารใหมล่า่สดุของบรษิทั , post office boxes, self-service สาํหรบัการ

สง่พสัดุไปรษณยี ์ทัง้การชัง่น้ําหนกั การหบีห่อ และจา่ยเงนิ, vending machines สาํหรบั

จาํหน่ายสแตมป์และกลอ่งพสัดุ, ตู ้ATM ของ Australia Post 

 

 Australia Post Digital Mailbox เป็นบรกิารในรปูแบบออนไลน์ทีใ่หป้ระชาชนสามารถ

จดัเกบ็ขอ้มลูและเอกสารสว่นตวั เชน่ ขอ้มูลทางการเงนิ เป็นตน้ รวมถงึชว่ยใหผู้ใ้ชไ้ด้

เชือ่มโยงบรกิารต่างๆ กบับรษิทัผูใ้หบ้รกิาร ทัง้หน่วยงานของรฐั ธนาคาร หรอืผูใ้หบ้รกิาร

เครอืขา่ยโทรศพัท ์เชน่ ธนาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยเป็นบรกิารทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
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 Load & Go Reloadable Visa Prepaid Card เป็นบรกิารทีผู่ซ้ือ้สามารถซือ้การด์ออนไลน์ 

โดยไมต่อ้งกรอกขอ้มลูสว่นตวัใดๆ และการด์น้ีทาํหน้าทีเ่ป็นเหมอืนกระเป๋าสตางคโ์ดยไม่

จาํเป็นตอ้งพกเงนิสดการด์น้ีใชส้าํหรบัซือ้สนิคา้ต่างๆ ทีม่เีครื่องหมาย Visa  

 

ดว้ยเหตุที ่Australia Post มกีารใหบ้รกิารทีห่ลากหลายมากขึน้เชน่น้ี ทาํใหด้งึดดูใหม้ผีู้

มาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้เพราะสามารถใชบ้รกิารไดท้ีส่าํนกังานไปรษณยีส์าขาใกลบ้า้น ไม่

จาํเป็นตอ้งเดนิทางไกลไปยงัหน่วยงานตา่งๆ และเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้กส็ง่ผลใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ 

แมค้วามต้องการสง่พสัดุและไปรษณียจ์ะลดลงกต็าม 

 

(4) ใหค้วามสาํคญักบัธุรกจิออนไลน์ 

 

ในปจัจุบนั จาํนวนรา้นคา้ในอนิเตอรเ์น็ตและมลูคา่การคา้ออนไลน์นัน้เพิม่สงูขึน้อยา่ง

มาก โดยเฉพาะในประเทศพฒันาแลว้เชน่ออสเตรเลยีทีส่ามารถซือ้ของและทําธุรกรรมออนไลน์ได้

อยา่งง่ายดาย Australia Post จงึหนัมาทุ่มเทใหค้วามสาํคญักบัการทาํธุรกจิในอนิเตอรเ์น็ต โดย

เสนอบรกิารทีค่รบวงจรใหก้บัผูค้า้ เรยีกวา่ Parcels solutions for online sellers ซึง่มบีรกิารที่

ชว่ยใหผู้ท้ ีทํ่าธรุกจิออนไลน์สามารถบรหิารจดัการกบัธุรกจิของตนไดอ้ยา่งสะดวกงา่ยดายยิง่ขึน้ 

ดงันัน้ บรกิารน้ีจงึประสบความสาํเรจ็และชว่ยสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ Australia Post เป็นจาํนวนมาก 

 

(5) Joint Venture 

 

Australia Post ไดม้กีารกอ่ตัง้บรษิทัในรปูแบบของกจิการรว่มคา้หรอืjoint venture ดงัน้ี 

 

 Star Track Expressบรหิารงานโดย AUX Investment ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหวา่ง 

Australia Post และ Qantas แต่Australia Post ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ  Qantas ทัง้หมดเมือ่

เดอืนพฤศจกิายน 2012 ทําใหก้ลายเป็นผูถ้อืหุน้บรษิทัอยา่งเตม็ตวัแต่ผูเ้ดยีวโดยบรษิทั

เน้นในเรื่องบรกิารขนสง่สนิคา้และบรกิารโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ โดยใชก้ารขนสง่ทาง

ถนนและทางอากาศ 

 

 Australian Air Express บรหิารงานโดย AUX Investment เชน่กนั โดยเป็นบรกิารขนสง่

ระหวา่งสนามบนิกบัสนามบนิ รวมถงึการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ในสนามบนิอกีดว้ย 
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 Sai Cheng Logistics International (SCLI)เป็นบรษิทัร่วมทุนระหวา่ง Australia Post 

และ China Post เพือ่ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบบูรณาการ (integrated supply chain) แก่

ธุรกจิอุตสาหกรรมของ ประเทศออสเตรเลยีและจนีเป็นหลกั แต่กม็กีารใหบ้รกิารสาํหรบั

การคา้ของประเทศอื่นๆ ดว้ยเชน่กนั โดย SCLI น้ีชว่ยใหน้กัธุรกจิของประเทศออสเตรเลยี

สามารถเขา้ไปทําตลาดในประเทศจนีไดส้ะดวกมากขึน้ 

 

จะเหน็ไดว้า่กลยุทธ ์ Joint venture ของ Australia Post นัน้ทาํใหบ้รษิทัไดข้ยายการ

บรกิารออกไปนอกเหนือจากการรบัสง่พสัดุไปรษณยีแ์ละบรกิารต่างๆ ทีก่ลา่วไปกอ่นหน้า ไปสู่

บรกิารโลจสิตกิสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ชว่ยสรา้งรายได้ใหก้บัองคก์รและทําให้องคก์รได้

ขยายตลาดไปสูต่า่งประเทศอกีดว้ย 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Australia Post ประสบความสาํเรจ็ 

 

เมือ่วเิคราะหถ์งึปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหธุ้รกจิของ Australia Post เตบิโตมาไดด้ว้ยด ีจะ

พบวา่บรษิทันัน้มคีวามโดดเดน่ ดงัน้ี 

 

1) ความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปจัจุบนั เน่ืองจากอนิเตอรเ์น็ตเป็น

ชอ่งทางสาํคญัในการตดิตอ่สือ่สารและทําธรุกรรมตา่งๆ ในโลกปจัจบุนั ทาํใหบ้รกิารพสัดุ

และไปรษณียล์ดความสาํคญัลงไป แต่  Australia Post กลบัเปลีย่นวกิฤตน้ีใหเ้ป็นโอกาส 

ดว้ยการปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหม้คีวามรวดเรว็ และเพิม่บรกิารออนไลน์มากขึน้เพือ่ให้

ลกูคา้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบายทีสุ่ด รวมถงึบรกิารสาํหรบัรา้นคา้ออนไลน์ ซึง่

ทาํให ้Australia Post มผีลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

 

2) ความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร เน่ืองดว้ย Australia Post นัน้มี

ความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิวา่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการอะไร บรษิทัจงึนําเสนอบรกิารทีด่งึดูดใจให้

ประชาชนมาใชบ้รกิาร รวมถงึบรษิทัไดเ้สนอบรกิารทีใ่หผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารได้

ตลอด 24 ชัว่โมงทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามสะดวกสบาย และเพิม่โอกาสในการหารายได้

ของบรษิทั 

 

3) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ จากผลติภณัฑต่์างๆ ของ Australia 

Post ทีอ่อกมาจะเหน็ไดว้า่เป็นบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ซึง่ทาํใหก้าร
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บรกิารมคีวามสะดวกรวดเรว็และประหยดัตน้ทุนในการบรกิาร ทําให้ Australia Post อยู่

ในใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

 

4) ความรว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรอืบรษิทัเอกชน โดยจะเหน็ไดว้า่ 

Australia Post มบีรกิารจาํนวนมากทีเ่ป็นบรกิารใหแ้ก่บรษิทัและหน่วยงานต่างๆ เชน่ 

การทําหนงัสอืเดนิทาง บรกิารแจง้เกดิ แจง้ตาย และจดทะเบยีนสมรส บรกิารประกนัภยั 

บรกิารรบัจา่ยคา่บรกิารต่างๆ เป็นตน้ ซึง่บรกิารเหลา่นี้แสดงถงึความสมัพนัธท์ีแ่ขง็แกรง่

ระหวา่ง Australia Post และบรษิทัเหลา่นัน้ ทาํใหข้อบขา่ยการใหบ้รกิารของ Australia 

Post มคีวามหลากหลายเป็นอยา่งมาก และทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารไดห้ลาย

ประเภทโดยมาตดิต่อทีส่าํนกังานของ Australia Post เพยีงแหง่เดยีว  

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยสามารถนํากรณขีอง Australia Post ไปประยุกตใ์ชก้บั

องคก์รของตนได้ ดงัน้ี 

 

1) วเิคราะหถ์งึสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ปจัจุบนั แลว้ปรบัองคก์รใหก้า้วทนัความ

เปลีย่นแปลงนัน้ โดยเฉพาะอนิเตอรเ์นต็คา่นิยมในการใชอ้นิเตอรเ์นต็  

2) มคีวามเขา้ใจอยา่งถอ่งแทถ้งึความตอ้งการของลกูคา้ และเสนอบรกิารทีต่รงใจและ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้สงูสุด 

3) นําเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์รใหเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุ เพราะชว่ยให้

การบรหิารจดัการเป็นระบบระเบยีบและงา่ยดายมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัชว่ยใหก้าร

บรกิารมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึน้อกีดว้ย 

4) สรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานและบรษิทัต่างๆ เพือ่เป็นประโยชน์ตอ่องคก์รต่อไป

ในอนาคต เชน่ การรว่มกนัใหบ้รกิารในบางสาขา เป็นตน้ 
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4.2.2. จีน 

 

 กรณีศึกษาท่ี 4: Sinotrans 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

เป็นบรษิทัรฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ของ ประเทศจนี และเป็นหน่ึงในบรษิทัขนสง่ทีเ่ก่าแก่

ทีสุ่ดของประเทศ เริม่ให้บรกิารตัง้แต่ปี ค.ศ. 1950 และเขา้ตลาดหลกัทรพัยฮ์อ่งกงในปี ค.ศ. 2002 

ปจัจุบนั Sinotrans เป็นหนึ่งในบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบบรูณาการทีใ่หญ่ทีส่ดุของ ประเทศ

จนี 

 

บริการของ Sinotrans 

 

Sinotrans แบ่งการใหบ้รกิารหลกัออกเป็น Freight Forwarding, Shipping Agency, 

Supply Chain Logistics, Express Service, Terminal & Yard, Warehousing, Container Liner 

Service, และ Long Haul Transportation และเมื่อจดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ Sinotrans 

ใหบ้รกิารใน 4 สาขาแรก 

 

(1) Freight Forwarding  

 

Sinotrans ใหบ้รกิาร freight forwarding ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน ประเทศจนี มเีครอืขา่ยการ

ใหบ้รกิารทีค่รอบคลุมทัง้ประเทศและทัว่โลกนัน้ บรกิาร Freight Forwarding แบ่งยอ่ยออกเป็น 

 

 NVOCC ใหบ้รกิารขนสง่ทางเรอืทัง้สนิคา้แบบ FCL, LCL และ break bulk และเป็น

บรกิารแบบ door-to-door ครอบคลุมทุกทวปีทัว่โลก 

 

 Railway Transportation ใหบ้รกิารการขนสง่ทางรถไฟครอบคลมุกลุม่ประเทศ CIS, 

มองโกเลยี, เวยีดนาม, เกาหลเีหนือ, อหิรา่น, อฟักานิสถาน, และยุโรป ดําเนินการโดย

บรษิทั International Railway Combined Transportat ซึง่เป็นบรษิทัลูกของ Sinotrans 

นอกจากนี้ยงัมบีรกิารขนสง่แบบ land-bridgeสาํหรบัสนิคา้จากประเทศญี่ปุน่และเกาหลไีป

ยงัมองโกเลยี เอเชยีกลาง กลุม่ประเทศ  CIS และยุโรป โดยขนสง่มายงัท่าเรอืของจนีและ
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เปลีย่นเป็นขนสง่ทางรถไฟไปยงัประเทศเหลา่นัน้  Sinotrans ยงัมกีารใหบ้รกิารขนสง่

เทีย่วกลบัอกีดว้ย 

 

 International Air Cargo ใหบ้รกิารขนสง่แบบ door-to-door โดยมคีวามรว่มมอืกบัสาย

การบนิมากกวา่ 40 สาย และมบีรษิทั Sinoair เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั  

 

 Project Logistics ใหบ้รกิารแบบ customized แก่ลกูคา้แต่ละราย โดยบรกิารนัน้

ครอบคลุมทุกความตอ้งการของลกูคา้ใน project นัน้ๆ ซึง่ Sinotrans นัน้เชีย่วชาญในการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ก ่ project ในสาขาวสัดุการก่อสรา้ง ( Building Materials), การ

กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน ( Infrastructure Constructions), รถไฟ (Railway Vehicle), โล

จสิตกิสท์างการทหาร (Munitions Logistics), อุตสาหกรรมโลหการ ( Metallurgy), และ

เหมอืงแร่ (Mining) 

 

 Special Logistics ซึง่ประกอบไปดว้ยบรกิาร  Inward Exhibitions Service, Outward 

Exhibitions Service, Sport Events, Show Facilities and Cultural Relics, และ 

General Foreign Trade and Military Aid Logistics 

 

(2) Shipping Agency 

 

ดาํเนินการโดยบรษิทั Sinoagent มสีาขาทัง้หมด 73 สาขาในทา่เรอืตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

และบรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 6 แหง่ โดยใหบ้รกิารครอบคลุมทุกขัน้ตอนในการขนสง่สนิคา้ 

เชน่ กจิกรรมในท่าเรอื เอกสารการขนส่ง และพธิกีารศุลกากร เป็นตน้ 

 

(3) Supply Chain Logistics   

 

ใหบ้รกิาร integrated logistics แบบ one stop service แก่ลกูคา้แต่ละราย แบ่งการ

ใหบ้รกิารออกเป็น Contract Logistics, Chemical Logistics, และ Logistics Financing and 

Collateral Management ซึง่รว่มมอืกบัธนาคารตา่งๆ มากกวา่ 20 แหง่ในการใหเ้งนิกูแ้ก่ผูนํ้าเขา้

สง่ออกจากประสบการณ์ทีม่มีาอยา่งยาวนาน ของSinotransทําให้เกดิการสรา้งแบรนดข์องตวัเอง

ชือ่ SinoEx ขึน้มา 
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(4) Express Service 

 

เป็นการใหบ้รกิารขนสง่ระหวา่งประเทศแบบเร่งด่วน ดําเนินการโดยบรษิทั Sinoair โดย

รว่มมอืกบับรษิทัขนสง่ระดบัโลก เชน่ DHL, UPS, TNT, และ FedEx ทัง้ในรปูแบบการใหบ้รกิาร

รว่มและแบบ Joint Venture 

 

(5) Terminal & Yard  

 

Sinotrans ได้แบ่งการใหบ้รกิารในกลุ่มนี้ออกเป็น 

 Terminal Business ซึง่ Sinotrans มจีาํนวน terminal อยู ่20 แห่ง 56 berths  

 CY&CFS โดยม ีCY อยูใ่นเมอืงสาํคญั ๆ ทัว่ประเทศ  

 

(6) Warehousing  

 

บรษิทัมคีลงัสนิคา้ทัง้หมด 1,146 แหง่ พืน้ทีใ่ชส้อยรวมมากกวา่ 3 ลา้นตารางเมตร และ 

100freight yards พืน้ทีใ่ชส้อย 1.8 ลา้นตารางเมตร และมรีะบบการจดัการทีท่นัสมยั 

 

(7) Container Liner Service 

 

มบีรษิทัลกูคอื Sinotrans Container Lines (Sinolines) เป็นผูใ้ห้บรกิารขนสง่ แบ่งเป็นการ

ใหบ้รกิาร Ocean Liner Service ซึง่เน้นการใหบ้รกิารในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิค และ Coastal 

& Yangtze River Liner Service ซึง่ใหบ้รกิารขนสง่คอนเทนเนอรท์างแมน้ํ่าในบรเิวณปากแมน้ํ่า

แยงซแีละปากแมน้ํ่าเพริล์ ใชช้ือ่วา่ SUNNYEXPRESS มเีรอืใหบ้รกิาร 3 ลาํ ใหบ้รกิารทุก 5 วนั

และแวะจอดทีท่่าเรอื Taicang, Quanzhou, และ Huangpu 

 

(8) Long Haul Transportation  

 

ใหบ้รกิารขนสง่ทัว่ประเทศ มจีาํนวนรถบรรทุก 400 คนัและรถจา้งบรกิารอกีกวา่ 4,000 

คนัมศีนูยก์ระจายสนิคา้ในเมอืงใหญ่ 7 แห่ง ไดแ้ก่ ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้กวางโจว อู่ฮัน่ ซอีาน และเฉิงตู 
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ขนาดธรุกิจ 

 

Sintrans เป็นบรษิทัที่มขีนาดใหญ่ โดยในปี ค.ศ.2011มจีาํนวนพนกังานทัง้หมด  26,352 

คน มเีครอืขา่ยการให้บรกิารครอบคลุมทัว่โลกในการขนสง่ทุกโหมดและรวมถงึกจิกรรม  

โลจสิตกิสต์่างๆ โดยผลประกอบการของ Sinotrans แสดงในตารางที ่4-5 

 

ตารางท่ี 4-5:ผลประกอบการของ Sinotrans ปี ค.ศ.2007-2011 

Unit: ‘000 RMB 2007 2008 2009 2010 2011 

Turnover 40,145,542 35,076,160 27,635,042 42,546,773 43,747,457 

Profit before Income Tax 1,575,011 1,185,720 754,570 1,056,064 1,180,121 

Profit for the Year 839,047 568,569 397,066 616,424 642,513 

ทีม่า: รายงานประจําปี Sinotrans 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ Sinotrans มผีลกาํไรทีด่ใีนปี ค.ศ. 2007 แต่มาลดลงในปี ค.ศ.

2008-2009 เน่ืองมาจากวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่ถอืวา่เป็นคูค่า้ทีส่าํคญัมากของ

ประเทศจนี อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัคงมกีาํไรในการประกอบการ และเริม่ฟ้ืนตวัขึน้ในปี ค.ศ. 2010 

เป็นตน้มา  

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

ปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ Sinotrans นัน้ มดีงัน้ี 

 

1) เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองของ ประเทศจนีทาํใหจ้าํนวนชนชัน้กลางมจีาํนวนเพิม่ขึน้

อยา่งรวดเรว็ ความตอ้งการบรโิภคสนิคา้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง นัน่หมายถงึโอกาสทาง

ธุรกจิของผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะ Sinotrans ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารหลกัในตลาดจนี 

 

2) ตลาดคูค่า้ทีย่งัคงซบเซา ประเทศคู่คา้สาํคญัของ ประเทศ จนีนัน้ ไดแ้ก ่ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและญีปุ่น่นัน้สง่ผลใหผ้ลประกอบการของ Sinotrans ไมด่เีท่าทีค่วร 

เน่ืองจากสหรฐัฯ และญีปุ่น่นัน้เป็นตลาดสง่ออกหลกัของจนี เมือ่เศรษฐกจิของประเทศน้ียงั

ไมฟ้ื่นตวั ทําใหป้รมิาณการนําเขา้สนิคา้จากจนียงัไมเ่พิม่ขึน้มากนกั นอกจากน้ี ความ

ขดัแยง้ระหวา่งญีปุ่น่กบัจนีกส็ง่ผลตอ่การดําเนนิธุรกจิระหวา่งสองประเทศน้ีอกีดว้ย ปจัจยั

เหลา่นี้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกจิการของ Sinotrans 
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กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

Sinotrans มกีลยุทธห์ลกัๆ ในการดําเนินธุรกจิดงัต่อไปน้ี 

 

(1) โฟกสัทีก่ารพฒันาในบรกิาร Project Logistics, Energy Logistics, Contract 

Logistics,Chemical Products Logistics, และ Financial Logistics  

 

การทีบ่รษิทัมกีารโฟกสัทีบ่รกิารเฉพาะสาํหรบัธุรกจิบางสาขา ทาํใหบ้รษิทัมกีลุม่ลกูคา้ที่

ชดัเจน และมคีวามเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารในสาขานัน้ๆ สง่ผลใหล้กูคา้เกดิความไวว้างใจใน

การใชบ้รกิาร โดยบรษิทัไดทุ้ม่เทพฒันาการใหบ้รกิารในสาขาเหลา่นัน้อยา่งต่อเน่ืองและจรงิจงั ทาํ

ใหม้คีวามไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนัมากกวา่ผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ในประเทศ 

 

นอกจากนี้ ธุรกจิโลจสิตกิสใ์นอุตสาหกรรมพลงังานและเคมภีณัฑ ์ซึง่เป็นอุตสาหกรรมที่

มอีตัราการเจรญิเตบิโตสงู และ ประเทศ จนีเองเป็นหน่ึงในประเทศทีม่กีารบรโิภคพลงังานและ

เคมภีณัฑเ์ป็นลาํดบัตน้ๆ ของโลก ทาํใหแ้นวโน้มของธุรกจิน้ีมี โอกาสในการเจรญิเตบิโต  โดย 

Sinotrans ไดพ้ยายามนําเสนอบรกิารเสรมิใหม่ๆ  ในอุตสาหกรรมเหลา่น้ีอยา่งจรงิจงัเพือ่เพิม่มลูคา่

การใหบ้รกิารใหส้งูขึน้และขยายขอบเขตการบรกิารใหก้วา้งขึน้ 

 

(2) มกีารออกแผนพฒันาระยะ 5 ปีขึน้มาแลว้ดําเนนิกลยุทธต์ามแผนทีว่างไว ้

 

Sinotrans ไดว้างแผนการพฒันาระยะ 5 ปีขึน้มาโดยระบุสิง่ทีต่อ้งทําเพือ่การพฒันา

องคก์รในระยะเวลา 5 ปี นัน่ทําใหก้ารดาํเนินงานมเีป้าหมายและแนวทางทีช่ดัเจน แตล่ะ

หน่วยงานมแีนวทางการปฏบิตัไิปในทางเดยีวกนั เพือ่จุดมุง่หมายเดยีวกนั โดยแผนการพฒันา

ลา่สุดนัน้เริม่ในปี ค.ศ. 2011  

 

แผนการดาํเนินการโดยสรุป ไดแ้ก่ การรวมทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบ

บูรณาการ การกระตุ้นการรวมทรพัยากรตลอดแนวฝ ัง่แมน้ํ่าและในบรกิารโลจสิตกิสส์าํหรบั

เคมภีณัฑ ์การเพิม่ความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกจิหลกัดัง้เดมิ ไดแ้ก่ shipping agency และ freight 

forwarding การขยายตลาดตา่งประเทศและตลาดการนําเขา้สนิคา้ การใหค้วามสาํคญักบับรกิาร  

โลจสิตกิสแ์บบเฉพาะทาง และการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร 
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(3) การปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร และการทํา Resources Integration  

 

จากทีก่าํหนดไวใ้นแผนพฒันา 5 ปีของบรษิทั จะเหน็วา่ Sinotrans ใหค้วามสาํคญักบั

การปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร ใหก้ารบรหิารงานดาํเนินไปไดอ้ยา่งคลอ่งตวั และการรวมทรพัยากร

ทีม่อียู่ (Resource Integration) เพือ่ใหก้ารใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยเ์กดิประสทิธภิาพ โดยเฉพาะ

การขนสง่ทางแมน้ํ่าและการบรกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑท์ีบ่รษิทัใหค้วามสาํคญัคอ่นขา้งมาก

ในการพฒันา 

 

จากการพฒันาและปรบัปรุงการดําเนินการดงัเชน่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทาํใหก้ารบรหิาร

จดัการองคก์รและการใหบ้รกิารของ Sinotrans มคีวามคลอ่งตวัเพิม่มากขึน้ บรษิทัสามารถใช้

ทรพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ การใหบ้รกิารโลจสิตกิสเ์ป็นไปดว้ยความรวดเรว็จาก

นโยบาย Resource Integration ทีช่ว่ยใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพมากกวา่การทํางานแบบแยก

สว่นกนั 

 

(4) การควบรวมกจิการและการซือ้กจิการ 

 

Sinotrans ไดม้กีารซือ้กจิการเป็นจาํนวนหน่ึง โดยในปี ค.ศ. 2010 บรษิทัไดซ้ือ้กจิการ 

Changsha JieAn Shipping Company Limited และซือ้หุน้ 49 % ของบรษิทั Sinotrans 

Changjiang Company Limited ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ SINOTRANS & CSC และในปี ค.ศ. 2011 

บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้กจิการ Tianjin Tianhua Hongyun Logistics Company Limited ซึง่การซือ้

กจิการต่างๆ เหลา่นี้จะมาชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งให้กบับรษิทั  

 

อยา่งไรกต็าม จะเหน็วา่ Sinotransไม่ไดซ้ือ้กจิการเป็นจาํนวนมากดงัเชน่ Toll แมว้า่จะ

เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ เน่ืองจาก Sinotrans ดาํเนินธุรกจิแบบอนุรกัษนิ์ยม โดยมคีวามระมดัระวงัใน

การลงทุนเป็นอยา่งสงู และพยายามลดความเสีย่งใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Sinotrans ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การดําเนินธุรกจิอยา่งระมดัระวงัสูง จากการที ่Sinotrans เน้นการขยายธุรกจิจากภายใน 

โดยเพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารจากการลงทุนเพิม่เตมิในโครงการตา่งๆ ไมไ่ด้

เน้นการควบรวมและซือ้กจิการซึง่โดยทัว่ไปมคีวามเสีย่งสงูกวา่ โดยบรษิทัมหีลกัในการ
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ดาํเนินงาน คอื ใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ลงทุนแต่น้อย เตบิโตไม่

ตอ้งมากแต่มัน่คง และมคีวามเสีย่งน้อยที่สุด 

 

2) การมเีครอืขา่ยอยา่งกวา้งขวางในจนี เน่ืองจาก Sinotrans เป็นหน่ึงในบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร

ขนสง่และโลจสิตกิสท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของจนี มเีครอืขา่ยการใหบ้รกิารอยา่งกวา้งขวางครอบคลุม

ทัว่ประเทศ รวมถงึเครอืขา่ยในต่างประเทศทีค่รอบคลุมทัว่ทัง้โลก ทําให้บรษิทัมคีวาม

ไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั อกีทัง้การทีเ่ป็นบรษิทัเก่าแกท่ําใหม้ฐีานลกูคา้เดมิอยูเ่หนียวแน่น 

ปจัจยัน้ีทําให ้Sinotrans ประสบความสาํเรจ็ในการดําเนนิธุรกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

3) ความสมัพนัธอ์นัดกีบัรฐับาลจนี เน่ืองจากแตล่ะมณฑลของจนีต่างมรีฐับาลเป็นของตนเอง 

รวมถงึรฐับาลกลาง ดงันัน้ ความสมัพนัธก์บัรฐับาลทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และในระดบัประเทศ

จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นมากในการทาํธุรกจิในจนี และเน่ืองจาก Sinotrans เป็นบรษิทั

รฐัวสิาหกจิ ทาํใหค้วามสมัพนัธก์บัภาครฐัเป็นไปอยา่งราบรื่นและไดเ้ปรยีบบรษิทัคูแ่ขง่

รายอื่นๆ ทีเ่ป็นบรษิทัเอกชนเป็นอยา่งมาก 

 

4) การเจาะตลาดในภาคอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพสงูในการเตบิโต Sinotrans ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการพฒันาบรกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตสงู ไดแ้ก่ 

พลงังาน เคมภีณัฑ ์และโลจสิตกิสภ์าคการเงนิ (Financial Logistics) ซึง่ทาํใหบ้รษิทัมผีล

ประกอบการเป็นทีน่่าพอใจจากการทีอุ่ปสงคใ์นอุตสาหกรรมเหลา่นัน้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง

ในอตัราทีส่งู 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

1) การลงทุนอยา่งรอบคอบ ผูป้ระกอบการไทยควรศกึษาขอ้มลูอยา่งรอบคอบก่อนทําการ

ลงทุนใดๆ ไมว่า่จะเป็นการควบรวมและการซือ้กจิการ การลงทุนปรบัปรุงโครงสรา้ง

พืน้ฐานของบรษิทั หรอืการซือ้สนิทรพัยเ์พือ่ใหบ้รกิารเพิม่เตมิ โดยศกึษาถงึขอ้ด ีขอ้เสยี 

ความคุม้ทุนเพือ่ลดความเสีย่งในการลงทุนใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ เชน่เดยีวกบั  Sinotransที่

ยดึถอืการลงทุนอยา่งรอบคอบเป็นแนวปฏบิตั ิ

 

2) สรา้งเครอืขา่ยธุรกจิทีเ่ขม้แขง็ในประเทศ ผูป้ระกอบการของไทยอาจรวมตวักนัในการ

ใหบ้รกิารในบางสาขา หาพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัตนเอง 

รวมถงึการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ โดยอาจทาํสญัญาระยะยาวและเพิม่ขอบเขต
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การใหบ้รกิารจากเดมิทีใ่หบ้รกิารในบางสาขากลายเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบ

วงจร สิง่เหล่าน้ีจะชว่ยให้ผูป้ระกอบการไทยมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ 

 

3) ใหบ้รกิารแบบเชีย่วชาญในบางสนิคา้โดยเฉพาะ ผูป้ระกอบการไทยสามารถ มุง่เน้นการ

ใหบ้รกิารโดยเน้นไปทีอุ่ตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ ดงัเชน่ที ่Sinotrans ให้

ความสาํคญักบั Project Logistics, Energy Logistics, Contract Logistics, Chemical 

Products Logistics, และ Financial Logistics ซึง่การกระทาํเชน่นี้จะทําใหบ้รษิทัมคีวาม

เชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีกล่กูคา้เมือ่ตอ้งการใชบ้รกิาร 

 

4) สรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทีด่กีบัภาครฐั ความสมัพนัธท์ีด่กีบัหน่วยงานภาครฐั

ตา่งๆ เป็นเรื่องทีจ่าํเป็นมาก เพราะผูป้ระกอบการสามารถจะไดร้บัขา่วสารต่างๆ รวมถงึ

การเปลีย่นแปลงทางดา้นนโยบาย เพือ่นํามาปรบัใชก้บัการบรหิารงานในบรษิทั ดงันัน้ 

ผูป้ระกอบการไทยจงึควรใหค้วามสาํคญักบัภาครฐัใหม้าก 

 

5) สรา้งแผนพฒันาองคก์รขึน้มาอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร แลว้ดาํเนินตามแผนทีว่างไว้

Sinotrans นัน้วางแผนการปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ทําใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอยา่ง

มขี ัน้ตอนและเป็นระเบยีบแบบแผน ผูป้ระกอบการไทยจงึควรวางแผนงานไวใ้หช้ดัเจน

เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิธุรกจิไปไดอ้ยา่งมเีป้าหมาย และแต่ละหน่วยงานยอ่ยปฏบิตัไิปใน

แนวทางเดยีวกนั 

 

 กรณีศึกษาท่ี 5: Sea Hog Global Shipping & Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

Sea Hog Global Shipping & Logistics (Sea Hog) เป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสใ์น

จนีทีเ่ชีย่วชาญทางดา้นพธิกีารศุลกากรเป็นพเิศษ ก่อตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1997 โดยการบรกิารเน้นไป

ทีโ่ลจสิตกิสข์องการนําเขา้สนิคา้ (Import Logistics) ซึง่ Sea Hog เป็นหน่ึงในบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโล

จสิตกิสส์าํหรบัการนําเขา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศจนี 
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บริการของ Sea Hog  

 

เมื่อวดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ Sea Hog ใหบ้รกิารในสาขาที ่ 1-4 โดยเน้นทีบ่รกิาร

พธิกีารศุลกากร และบรกิาร  freight forwarding เป็นหลกั โดยอุตสาหกรรมหลกัที ่ Sea Hog 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัการนําเขา้จากประเทศต่างๆ ทัว่โลก ไดแ้ก ่ Machine & Production 

Line,Chemicals, Wood, และ Grocery โดยบรกิารที่ Sea Hog เสนอแก่ลกูคา้ มดีงัน้ี 

 

(1) พธิกีารศุลกากร  

 

Sea Hog ไดใ้หบ้รกิารพธิกีารศุลกากรทัง้การนําเขา้และสง่ออกสนิคา้แก่ลกูคา้ตัง้แต่

ข ัน้ตอนการเตรยีมเอกสารไปจนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย ทําใหล้กูคา้เกดิความสะดวกสบาย เนื่องจาก

ระบบศุลกากรของจนีคอ่นขา้งมคีวามซบัซอ้นจากกฎหมายทีต่่างกนัในแตล่ะมณฑล จงึตอ้งการผูท้ี่

มคีวามเชีย่วชาญมาทาํหน้าทีน้ี่  

 

นอกจากนี้ Sea Hog ยงัใหบ้รกิารทีน่อกเหนือไปกวา่การทาํพธิกีารศลุกากร โดยไดม้ี

บรกิารใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ การเลอืกผูข้นสง่ การเลอืกเสน้ทางการขนสง่ อตัรา

แลกเปลีย่น การจดัประเภทสนิคา้เพือ่คาํนวณภาษ ีรวมถงึคาํปรกึษาดา้นภาษต่ีางๆ อกีดว้ย 

 

ความพเิศษในการใหบ้รกิารของ Sea Hog ไดแ้ก ่การทีบ่รษิทัจดัใหพ้นกังาน 1 คนดแูล

ลกูคา้ 1 ราย ทาํใหพ้นกังานสามารถทุม่เทเวลาในการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเตม็ที ่และเกดิความเขา้ใจ

อยา่งลกึซึง้ถงึสภาวการณ์และความตอ้งการของลกูคา้ สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งรวดเรว็และ

แกป้ญัหาใหแ้กล่กูคา้ไดอ้ยา่งฉบัไว 

 

(2) Freight Forwarding 

 

Sea Hog ใหบ้รกิาร Freight Forwarding แก่ลกูคา้ โดยแบง่การใหบ้รกิารออกเป็น  

 การขนสง่สนิคา้ทางเรอื  

 การขนสง่สนิคา้ทางอากาศ  

 การขนสง่สนิคา้แบบเรง่ดว่น 
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โดยบรกิารการขนสง่ทัง้ 3 แบบน้ีบรษิทัใหบ้รกิารแบบ door-to-door แก่ลกูคา้แต่ละราย 

โดยรว่มมอืกบับรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนสง่รายใหญ่ในโหมดการขนสง่ตา่งๆเชน่ COSCO, Maersk, 

Hanjin, Evergreen, DHL, UPS, FedEx, และ TNT เป็นตน้ 

 

 บรกิารคลงัสนิคา้ 

Sea Hog มคีลงัสนิคา้ทีฮ่อ่งกง, เซีย่งไฮ,้ หนิงปอ่, เซนิเจิน้, กวางโจว, เทยีนจนิ, 

และตงก่วน 

 

 บรกิารกระจายสนิคา้ 

Sea Hog ไดใ้หบ้รกิารกระจายสนิคา้คอนเทนเนอรโ์ดยรถบรรทุก โดยบรษิทัมี

รถบรรทุก 80 คนั และรถลาก 120 คนั โดยใหบ้รกิารขนสง่และกระจายสนิคา้ทัว่

ประเทศจนี 

 

(3) Import Agent  

 

Sea Hog ใหบ้รกิารแบบครบวงจรแกล่กูคา้สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้มาในจนี โดยมคีวาม

เชีย่วชาญในการนําเขา้สนิคา้ประเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ์, เคมภีณัฑ,์ ไม,้ และเครื่องสาํอาง 

นอกจากนี้บรษิทัยงัใหบ้รกิาร Import Solutions และใหค้าํปรกึษาในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

นําเขา้สนิคา้โดยบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 

 

(4) Supply Chain Solutions 

 

บรษิทัเน้นการใหบ้รกิาร Supply Chain Import Solutions เป็นหลกัโดยเป็นบรกิารแบบ 

Integrated Logistics และมลีกัษณะ customised แก่ลกูคา้แต่ละรายโดยจดัใหพ้นกังาน 1 คน

รบัผดิชอบลกูคา้ 1 ราย เพือ่การบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

ปจัจุบนั Sea Hog มพีนกังานทีใ่หค้าํปรกึษาจาํนวน 280 คน มสีาํนกังานอยู ่ 9 แห่ง 

ตัง้อยูใ่นเมอืงเซีย่งไฮ ้ซึง่เป็นสาํนกังานใหญ,่ เซนิเจิน้, กวางโจว, ฮอ่งกง , หนิงปอ่, เทยีนจนิ, ชงิ

เต่า, เซยีะเหมนิ, และตงก่วน แต่เน่ืองจาก  Sea Hog ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์จงึไม่

สามารถแสดงผลประกอบการของบรษิทัมา ณ ทีน่ี้ได ้
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

เศรษฐกจิของประเทศจนีทีเ่จรญิเตบิโต  

 

เน่ืองดว้ยเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเนื่องของ ประเทศจนี ทาํใหค้วามตอ้งการบรโิภค

สนิคา้เพิม่ขึน้ สง่ผลตอ่อุปสงคก์ารขนสง่และบรกิารโลจสิตกิสท์ีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้นําเขา้ 

ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของ Sea Hog ทีจ่ะนําเอาความเชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้นําเขา้

ของตนเองมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) พนกังานหน่ึงคนรบัผดิชอบหน่ึงบรษิทั บรษิทัใชก้ลยุทธน้ี์สาํหรบับรกิาร Supply Chain 

Solutions ทาํใหพ้นกังานมคีวามรูท้ีล่กึซึง้เกีย่วกบับรษิทันัน้ ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเตม็ที ่ และ

การตดิตอ่ประสานงานทาํไดง้า่ย 

 

2) แขง่ขนัดา้นราคา โดยราคาตอ้งไมส่งูกวา่ราคาตลาด Sea Hog เน้นหลกัการที่ วา่การ

ใหบ้รกิารของบรษิทันัน้จะตอ้งมคุีณภาพทีด่แีละมรีาคาทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจะคอย

เปรยีบเทยีบราคาไมใ่หส้งูกวา่ราคาตลาด เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Sea Hog ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การใหบ้รกิารแบบ 1 ตอ่ 1 ทาํใหล้กูคา้พงึพอใจการทีม่พีนกังานเพยีงคนเดยีวคอยตดิต่อ

ประสานงานนัน้ทาํใหก้ารสื่อสารและประสานงานเป็นไปอยา่งงา่ยดายและมคีวามคลอ่งตวั

สงู ไมเ่กดิความสบัสนในการทาํงาน อกีทัง้การทีพ่นกังานคนนัน้ไดทุ้ม่เทเวลาของตนใน

การใหบ้รกิารแกล่กูคา้เพยีงรายเดยีว ทาํใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ถงึ

ปญัหาและความตอ้งการของลกูคา้ ทาํใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งตรงจุด ลกูคา้เกดิ

ความพงึพอใจเพราะไดร้บับรกิารทีม่คุีณภาพและการตดิตอ่ประสานงานมคีวาม

สะดวกสบาย 

 

2) ราคาทีแ่ขง่ขนัไดก้ารที ่Sea Hog คุมราคาการใหบ้รกิารของตนเองไมใ่หส้งูกวา่ราคาตลาด 

บวกกบัการบรกิารทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน ทาํใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร  

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 
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1) จดัใหพ้นกังานหนึ่งคนดูแลลูกคา้หน่ึงราย หรอืใหน้้อยรายที่สุด เพือ่ใหพ้นกังานสามารถ

ใหบ้รกิารไดเ้ตม็ที ่และลกูคา้สามารถตดิตอ่บรษิทัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ผูป้ระกอบการ

ไทยอาจนํากลยุทธน้ี์ของ Sea Hog มาปรบัใชก้บัองคก์รได ้

 

2) เปรยีบเทยีบราคาของตนเองกบัราคาตลาด โดยผูป้ระกอบการควรเปรยีบเทยีบกบับรกิาร

ระดบัเดยีวกนัและประเภทเดยีวกนั แลว้ดูวา่ราคาของตนไมค่วรสงูกวา่ราคาเฉลีย่ของ

ตลาดหรอืหากจะคดิราคาทีส่งูกวา่กต็อ้งพจิารณาวา่บรษิทัของตนเองมคีวามพเิศษที่

สามารถนํามาเป็นจุดขายเพือ่ดงึดูดลกูคา้ไดห้รอืไม ่

 

 S.F. Express 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

S.F. Express ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1993 และมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ สาํนกังาน

ใหญ่ตัง้อยูท่ี่เมอืงเซนิเจิน้ ประเทศจนี ปจัจุบนัใหบ้รกิารขนสง่พสัดุและไปรษณียภณัฑ ์ทัง้ใน

ประเทศและประเทศจนี ฮอ่งกง มาเก๊า ไตห้วนั เกาหลใีต ้สงิคโปร ์มาเลเซยี ญี่ปุน่ และ

สหรฐัอเมรกิา เมื่อจดัแบ่งตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ S.F. Express ใหบ้รกิารในสาขาที ่5 

 

บริการของ S.F. Express 

 

S.F. Express มกีารใหบ้รกิารทีห่ลากหลายแมว้า่จะเป็นการขนสง่พสัดุชนิดเดยีวกนัไป

ในเสน้ทางเดยีวกนั โดยบรษิทัไดแ้บ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 

 

1) Standard Express Servicesเป็นบรกิารหลกัของบรษิทั โดยใหบ้รกิารทัว่จนีแผน่ดนิใหญ่ 

และเป็นบรกิารทีม่มีาตรฐานในราคาทีส่มเหตุสมผล ใชเ้วลาในการขนสง่ 1 วนัและมรีะบบ

การจดัการทีท่นัสมยั ลกูคา้สามารถเลอืกไดว้า่จะใหใ้ครเป็นผูจ้า่ยคา่ขนสง่ ระหวา่งผูส้ง่ 

ผูร้บั หรอืบุคคลทีส่าม และ Option ของการจา่ยเงนิทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลาย และมบีรกิาร

เสรมิอกีมากมาย เชน่ Cash on Delivery, Value-Protection Service, Delivery on 

Demand Service, Return Delivery Order Service, Warehouse Fee, Pickup 

Authorization Service, MSG Delivery Notification Service, Free Packaging 

Materials เป็นตน้ 
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นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิาร Night Pickup Service สาํหรบัผูท้ี่ไมส่ะดวกรบัพสัดุในเวลา

ทาํการ ซึง่บรกิารนี้เสนอสาํหรบัลกูคา้ในเมอืงปกักิง่ เทยีนจนิ ซานตง เจยีงซู ซเีจยีง เซีย่ง

ไฮ ้และกวางตุ้ง 

 

2) S.F. Economyเป็นบรกิารราคาประหยดัสาํหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการความเรง่ด่วนในการ

ขนสง่พสัดุแตต่อ้งการราคาทีต่ํ่า โดยการขนสง่จะใชเ้วลามากกวา่  standard express 

service 1 วนัแตม่รีาคาต่ํากวา่ประมาณ 4-6 หยวน อกีทัง้ยงัมสีว่นลดให้กบัลกูคา้อกีดว้ย 

ซึง่บรกิารน้ีมใีหส้าํหรบัลกูคา้ในฮอ่งกง มาเก๊า และบางสว่นของจนี 

 

3) Economical Express Product - 4-day Serviceเป็นบรกิารเดยีวกนักบั S.F. Express แต่

ใหท้างเลอืกทีป่ระหยดัมากกวา่ โดยใหบ้รกิารสาํหรบัลกูคา้ทีอ่ยูใ่นจนีแผน่ดนิใหญ่ และ

พสัดุจะถูกขนสง่โดยใชก้ารขนสง่ทางบกซึง่ใชร้ะยะเวลานานกวา่แต่ชว่ยใหล้กูคา้ประหยดั

มากกวา่ ระยะเวลาการขนสง่ไมเ่กนิ 4 วนั 

 

4) Highly Secured Express Servicesโดยใหบ้รกิารสาํหรบัพสัดุทีม่มีลูคา่มากกวา่ 20,000 

หยวนและมากทีส่ดุที ่50,000 หยวน ใหบ้รกิารสาํหรบัลกูคา้ในจนีแผน่ดนิใหญ่ โดยลกูคา้

สามารถเลอืกไดว้า่จะใหใ้ครเป็นผูจ้า่ยคา่บรกิารระหวา่งผูส้ง่ ผูร้บั หรอืบุคคลทีส่าม ซึง่

บรษิทัจะมพีาหนะขนสง่ทีจ่ดัขึน้เพือ่บรกิารน้ีโดยเฉพาะเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พสัดุจะมคีวาม

ปลอดภยัในการขนส่งอยา่งแท้จรงิ 

 

5) Intra-Provincial Same Day Deliveryเป็นบรกิารขนสง่พสัดุภายในมณฑลเดยีวกนัใน

ประเทศจนี โดยพสัดุสามารถถงึมอืผูร้บัไดภ้ายในวนัเดยีว โดยมณฑลทีอ่ยูใ่นขอบเขตการ

ใหบ้รกิาร ได้แก่ ซเีจยีง, เจยีงซู, อนัฮุย, ฝเูจีย้น, เทยีนจนิ, ปกักิ่ ง, ซานตง, และกวางตุ้ง 

 

6) Inter-Province Same Day Deliveryเป็นการขนสง่พสัดุที่ พสัดุสามารถถงึมอืผูร้บัภายใน

หน่ึงวนั โดยเป็นการขนสง่ระหวา่งมณฑลต่างๆ ในจนี 

 

7) Japan Express Servicesเป็นการขนสง่จากจนีไปยงัญีปุ่น่ โดยปลายทางนัน้ครอบคลุมทัง้

ประเทศญีปุ่น่ 

8) Malaysia Express Servicesเป็นการขนสง่จากจนีไปยงัมาเลเซยี โดยมรีาคาเริม่ตน้ที ่ 80 

หยวน และปลายทางครอบคลุมทัว่ประเทศมาเลเซยี 
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9) Korea Express Servicesเป็นบรกิารขนสง่จากจนีไปยงัเกาหลใีต ้โดยมรีาคาเริม่ตน้เพยีง 

65 หยวน และปลายทางครอบคลุมทัว่ทัง้เกาหลใีต ้

 

10) Singapore Express Servicesเป็นการขนสง่จากจนีไปยงัสงิคโปร ์ในราคาเริม่ตน้ที ่ 80 

หยวน 

 

11) U.S. Express Servicesเป็นบรกิารขนสง่พสัดุและไปรษณยีภณัฑไ์ปยงัมลรฐัที่สําคญัของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้แก่แคลฟิอรเ์นีย คอนเนคตกิตั เดลาแวร ์วอชงิตนั ด.ีซ.ี เมน แมรี่

แลนด ์แมสซาชเูซตต ์นิวแฮมป์เชยีร ์นิวเจอรซ์ยี ์นิวยอรก์เพนซลิเวเนีย โรดไอรแ์ลนด ์

และเวอรจ์เินีย 

 

12) Warehousing and Distributionโดยบรษิทัใหบ้รกิารนี้สาํหรบัผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีม่ ี

ความตอ้งการสง่พสัดุสาํหรบัธุรกจิของตน โดยบรษิทัมคีลงัสนิคา้จาํนวน 14 แห่งในเมอืง

สาํคญัทางเศรษฐกจิของจนี นอกจากนี้ บรษิทัยงัขยายขอบเขตการใหบ้รกิารไปเป็นผู้

ใหบ้รกิาร Logistics Solutions สาํหรบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนสง่พสัดุกบับรษิทัอกีดว้ย 

 

13) Cargo Serviceโดยบรษิทัใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทีม่น้ํีาหนกัมากกวา่ 100 กโิลกรมั 

คา่บรกิารเริม่ตน้ที ่ 150 หยวนสาํหรบั 100 กโิลกรมัแรก และเพิม่ขึน้ 1 หยวนต่อ 1 

กโิลกรมั โดยบรกิารน้ีครอบคลุมเมอืงสําคญัทางเศรษฐกจิของจนี ฮอ่งกง มาเก๊า และ

ไตห้วนั 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

สาํหรบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ธุรกจิของ S.F. Express นัน้มคีวามคลา้ยคลงึกนักบับรษิทัขนสง่

อื่นๆ ในประเทศจนี ไดแ้ก่ 

 

1) การเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของเมอืงตา่งๆ ใน ประเทศจนี สบืเน่ืองจากเศรษฐกจิของ

ประเทศจนีทีเ่จรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ทําใหช้นชัน้กลางเพิม่จาํนวนขึน้มาก ซึง่สง่ผลให้

ความตอ้งการสง่พสัดุและไปรษณยีภณัฑเ์พิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสทาง

ธุรกจิของ S.F. Express ในการใหบ้รกิาร 
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2) การเตบิโตของธุรกจิออนไลน์ธุรกจิออนไลน์ได้เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ในประเทศจนี ซึง่

ทาํใหค้วามตอ้งการขนสง่พสัดุนัน้เพิม่สงูขึน้มาก ซึง่ปจัจยัน้ีจะเป็นโอกาสทางธุรกจิของ 

S.F. Express เชน่กนัในการขยายธุรกจิเพือ่ใหบ้รกิารสาํหรบัรา้นคา้ออนไลน์โดยเฉพาะ 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ขยายสาขาใหค้รอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหลง่อยูอ่าศยั รวมถงึสาขาในต่างประเทศ S.F. 

Express มสีาขาเป็นจาํนวนมาก ครอบคลมุแหลง่ชมุชนตา่งๆ โดยในจนีนัน้บรษิทัมสีาขา

มากกวา่ 5,000 สาขา และยงัมสีาขากระจายอยูใ่นฮอ่งกง มาเก๊า ไตห้วนั สงิคโปร ์เกาหลี

ใต ้มาเลเซยี ญีปุ่น่ และสหรฐัอเมรกิาอกีดว้ย ดว้ยสาขาทีม่จีาํนวนมากน้ีชว่ยเพิม่ความ

สะดวกสบายใหแ้กล่กูคา้ทีต่อ้งการใชบ้รกิาร  

 

2) การใหบ้รกิารแบบ tailor-made แก่ลกูคา้การใหบ้รกิารแบบ tailor-made นัน้ทาํใหล้กูคา้

เกดิความรูส้กึพเิศษ มคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารและเกดิการใชบ้รกิารซ้ํา รวมถงึการ

บอกต่อแกค่นอื่นๆ 

 

3) มทีางเลอืก ใหเ้ลอืกอยา่งหลากหลายในการสง่สนิคา้ชนิดเดยีวกนัไปยงัทีเ่ดยีวกนั  เชน่ 

แบบประหยดั แบบประหยดัพเิศษ แบบดว่น แบบป้องกนัพเิศษ เป็นตน้จากบรกิารของ

บรษิทัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ก่อนหน้าน้ี จะเหน็ไดว้า่ S.F. Express ไดนํ้าเสนอบรกิารทีม่คีวาม

หลากหลายและยดืหยุน่เป็นอยา่งมาก แมจ้ะเป็นการสง่ของประเภทเดยีวกนัในเสน้ทาง

เดยีวกนั แต่กม็ีทางเลอืกใหแ้ก่ลกูคา้อยา่งหลากหลายซึง่ลกูคา้สามารถเลอืกใหเ้หมาะกบั

ความตอ้งการของตนเองได ้ 

 

4) มบีรกิารเสรมิมากมายทีเ่พิม่ความสะดวกสบายใหล้กูคา้ S.F. Express ยงัไดเ้สนอบรกิาร

เสรมิอกีมากมายเพือ่อาํนวยความสะดวกสบายในการใชบ้รกิารของลกูคา้ โดยบรกิารเสรมิ

หลกัๆ เชน่ การประกนัภยัสนิคา้, การสง่ขอ้ความแจง้เตอืน, และการสง่คนืสนิคา้ เป็นตน้ 

 

5) เวบ็ไซตท์ีล่กูคา้สามารถเขา้ไปใชบ้รกิารไดง้า่ยและสะดวกสบาย  โดยเวบ็ไซตข์อง  S.F 

Express (http://www.sf-express.com) นัน้เพยีงแคผู่ใ้ชบ้รกิาร log in เขา้ระบบกส็ามารถ

ใชบ้รกิารต่างๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ทัง้การคาํนวณคา่บรกิาร การออกบลิ การจา่ยเงนิ 

ตรวจสอบสถานะการสง่สนิคา้ ฯลฯ  
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ปัจจยัทีท่าํให้ S.F. Express ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การนําเสนอบรกิารทีม่คีวามยดืหยุน่และหลากหลาย เมือ่ลกูคา้มทีางเลอืกในการใชบ้รกิาร

ไดต้รงกบัความตอ้งการของตนเองมากขึน้ ทาํใหรู้ส้กึพงึพอใจและอยากใชบ้รกิารซ้ําอกี 

ทาํใหป้จัจุบนั S.F. Express กลายเป็นบรษิทัแถวหน้าในการใหบ้รกิารขนสง่พสัดุและ

ไปรษณียภณัฑใ์นประเทศจนี 

 

2) บรกิารเสรมิทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ี  เพิม่ความสะดวกสบายนอกจาก

บรกิารหลกัทีม่คีวามหลากหลายแลว้ บรกิารเสรมิที ่ S.F. Express เสนอใหก้บัลกูคา้นัน้ก็

เป็นอกีสว่นหน่ึงทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และบรกิารเสรมิเหลา่น้ีชว่ยสรา้ง

มลูคา่เพิม่ใหก้บับรกิารของบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

3) การทําใหล้กูคา้ใชบ้รกิารของบรษิทัไดง้า่ย  จากสาขาทีม่จีาํนวนมาก และเวบ็ไซตท์ีใ่ชง้าน

ได้งา่ย สะดวกรวดเรว็ S.F. Express พยายามทาํใหล้กูคา้เขา้ถงึการใชบ้รกิารไดง้า่ยและ

รวดเรว็ทีสุ่ด ดงัจะเหน็ไดจ้ากจาํนวนสาขามากกวา่ 5,000 สาขาในจนี และสาขาใน

ตา่งประเทศ อกีทัง้เวบ็ไซตข์องบรษิทัทีล่กูคา้สามารถเขา้ไปใชบ้รกิารไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางไปถงึสาขาบรกิาร 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการในไทยอาจนํากลยุทธก์ารใหบ้รกิารของ  S.F. Express ไปปรบัใชก้บั

บรษิทัของตนเอง ดงัน้ี 

 

1) พฒันาเวบ็ไซตท์ ีม่ลีกัษณะ user friendly ลกูคา้สามารถใชบ้รกิารไดง้า่ย

ผูป้ระกอบการไทยสามารถพฒันาเวบ็ไซตข์องตนใหใ้ชล้กูคา้ใชง้านไดง้า่ย ซึง่จะ

ชว่ยสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ในการใชบ้รกิารของบรษิทั  

2) เพิม่เครอืขา่ยการใหบ้รกิารใหค้รอบคลมุพืน้ทีท่ีม่คีวามสาํคญัทัง้การขยายสาขาของ

บรษิทั และการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารไปยงัเมอืงต่างๆ ทีม่แีนวโน้มการ

เจรญิเตบิโตสงู ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่จะชว่ยใหบ้รษิทัมโีอกาสสรา้ง

รายไดไ้ดม้ากขึน้ 

3) นําเสนอบรกิารทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้  
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ผูป้ระกอบการไทยควรสรา้ง ทางเลอืก ในการบรกิารอยา่งหลากหลายเพือ่ใหล้กูคา้มี

ทางเลอืกมากขึน้ในการใชบ้รกิาร และไดร้บับรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการมากทีส่ดุ ซึง่จะชว่ยให้

ลกูคา้ประทบัใจในการบรกิารของบรษิทั 

 

 กรณีศึกษาท่ี 7: บริษทัไม่ระบุช่ือ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

บรษิทัเป็น SME ประกอบธุรกจิขนสง่โดยใชแ้บบจาํลองทางธุรกจิ(Business Model)เดมิ

มาตลอด 20 ปี บรษิทัมคีอนเทนเนอร ์ 200 ตู ้และรถบรรทุกทีว่ ิง่ระหวา่งฮอ่งกงและเซนิเจิน้ มี

คลงัสนิคา้ทีฮ่อ่งกง และทาํ Joint Venture กบั Warehouse Partner ชือ่บรษิทั South China 

International Logistics Center ในเซนิเจิน้ ซึง่ตัง้อยูใ่น Special Economic Zone ของประเทศจนี

เมื่อจดัการบรกิารตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ บรษิทัใหบ้รกิารในสาขาที ่1-4 

 

ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

 

บรษิทัมปีญัหาหลกัในเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยสาเหตุของปญัหานัน้เน่ืองจาก

ลกูคา้ของบรษิทัสว่นมากเป็นลกูคา้ขนาดเลก็ มี ปรมิาณไม่มาก และการสื่อสารและการเกบ็ขอ้มูล

องคก์รสว่นใหญ่ยงัคงใชโ้ทรศพัทแ์ละ Fax แต่ไมม่ปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากบรษิทัตอ้งบรหิาร 

Warehouse ในหลายพืน้ที ่อกีทัง้แมม้กีารใชค้อมพวิเตอรห์ลายเครื่องแตข่อ้มลูยงัไมเ่ชือ่มโยงกนั 

ตอ้งมกีารยา้ยขอ้มลูจากเครื่องสูเ่ครื่องเอง  

 

จากปญัหาเรื่องเทคโนโลยนีัน้ ทําใหบ้รษิทัขา้มชาตไิมไ่วใ้จในประสทิธภิาพในการขนสง่

เน่ืองจากระบบ IT ยงัเป็นแบบ Silo สง่ผลใหบ้รษิทัไมส่ามารถได้งานขนาดใหญ่ได ้
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แนวทางการแก้ปัญหา 

 

1) บรษิทัไดจ้า้งบรษิทัอื่นใหพ้ฒันา  Web-based Warehouse Management System ขึน้ใน

บรษิทั โดยจะเชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่งจนีและฮอ่งกงได้ อกีทัง้ลกูคา้ได้รบัความพงึพอใจ

เป็นอยา่งมากทําใหไ้ดร้บั Contract จาํนวนมากในเวลาตอ่มา  

2) มกีารเจรจาจา่ยคา่ IT Support รายเดอืน ทาํใหไ้มต่อ้งจา่ยเงนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก 

สง่ผลดต่ีอเงนิสดในมอื 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

1) เสนอบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยลกูคา้ในต่างประเทศมคีวามตอ้งการใน

บรกิารทีค่รบวงจรมากขึน้ หากไมส่ามารถเสนอบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการ กจ็ะไม่

สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได ้

2) การทํา Joint Venture ขา้มพรมแดนจะตอ้งอาศยัการประสานงานและการประสานขอ้มลูที่

มปีระสทิธภิาพ โมเดลทางธุรกจิแบบเดมิอาจไมเ่อือ้ต่อความสามารถทางการแขง่ขนั 

3) การลงทุนในบรกิารเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่เพยีงเลก็น้อยสามารถเอือ้ต่อการกา้วกระโดดไปสู่

การพฒันาเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ได ้

 

 กรณีศึกษาท่ี 8: Spiritfly International Transportation 

 

ข้อมูลพืน้ฐานบริษทั 

 

บรษิทั Spiritfly International Transportation จาํกดั  เป็นบรษิทั SME ทีเ่ริม่ตน้จากการ

ใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิาร Forwarding ครบวงจรทัง้ทางถนน ทาง

น้ํา และทางอากาศรวมทัง้การใหค้าํปรกึษาดา้น Warehouse เมื่อจดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ 

บรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 

 

ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

 

1) มกีารเบีย้วสญัญาและไมจ่า่ยคา่ใหบ้รกิารของลกูคา้เป็นจาํนวนพอสมควร ทาํใหเ้กดิปญัหา

สภาพคลอ่งภายในองคก์ร 
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2) เผชญิกบัปญัหาอื่นๆ เชน่ ปญัหาการเปลีย่นงานบ่อยของพนกังาน ทาํใหก้ารใหบ้รกิารแก่

ลกูคา้นัน้ขาดความต่อเน่ือง 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

1) เพิม่การควบคุมความเสีย่งภายในองคก์รดว้ยหลายวธิ ีโดยกอ่นทีจ่ะมกีารใหบ้รกิารกบั

ลกูคา้รายใหมจ่ะตอ้งมกีารศกึษารายละเอยีดของลกูคา้เสยีกอ่น เพือ่ใหท้ราบถงึสถานะ

ทางการเงนิของบรษิทั โดยบรษิทัเหน็วา่ลกูคา้ทีป่ระกอบธุรกจิโรงงานหรอืนําเขา้สง่ออก

นัน้จะม ีcredit ดกีวา่โดยเปรยีบเทยีบ รวมถงึขอ้มูลจาํนวนปีที่บรษิทัไดจ้ดัตัง้ อกีทัง้ยงัมี

การใหล้กูคา้เซน็ตส์ญัญากอ่นทีจ่ะมกีารใหบ้รกิาร หรอืมกีารชาํระเงนิคา่บรกิารบางสว่น

กอ่นเพือ่ป้องกนัการผดิชาํระ 

2) แก้ปญัหาสมองไหลโดยการเปลีย่นแบบจาํลองทางธุรกจิไปทาํ Overseas FOB แทน เพือ่

เลีย่งการพึง่พานายหน้าในประเทศทีม่กีารเปลีย่นงานบ่อยครัง้ 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

1) มกีารทําแผนการป้องกนัความเสีย่งในองคก์รเพือ่จดัการกบัลกูคา้ เป็นผลดตีอ่สภาพคลอ่ง

ของบรษิทัและสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ไดใ้นระยะยาว 

2) การเปลีย่น แบบจาํลองทางธุรกจิ สามารถลดตน้ทุนแฝงอยา่งอื่นได ้ดงัเชน่ การลดการ

พึง่พาแรงงานในประเทศทีอ่าจมกีารเปลีย่นงานบ่อยและไมส่ามารถดาํเนินการตาม

เป้าหมายของบรษิทัทีว่างไวใ้นระยะยาวได ้

3) บางครัง้ปญัหาทีเ่กดิขึน้กเ็ป็นโอกาสสาํคญัทีผ่ลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการหนัไปสูต่ลาด

ตา่งประเทศได ้

 

 กรณีศึกษาท่ี 9: Shenzhen Link Run Logistics  

 

ข้อมูลพืน้ฐานบริษทั 

 

Shenzhen Link Run Logistics กอ่ตัง้ขึน้ในเมอืงเซนิเจิน้ ใหบ้รกิารFreight Forwarding 

และบรกิารอื่นๆ โดยมพีนกังานขณะก่อตัง้บรษิทัเพยีง 3 คน เมือ่พจิารณาตามเกณฑข์อง สศช. 

แลว้ บรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 
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ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

 

1) เผชญิกบัการแขง่ขนัทีส่งูมากจากทัง้ผูป้ระกอบการต่างชาตแิละผูป้ระกอบการในประเทศ

รายใหญ่ทีม่อีทิธพิล แมว้า่ตลาด FOB Cargo จากประเทศจนีไปยงัยุโรปและอเมรกิาจะมี

กาํไรมาก แต่ยงัเป็นอุปสรรคสาํหรบัการเขา้ถงึตลาดของผูป้ระกอบการรายเลก็ เนื่องจาก

ไมส่ามารถแขง่ขนัได ้มสีายปา่นทีไ่มย่าวพอ บรษิทัไมส่ามารถดงึสว่นแบ่งตลาดมาได ้อกี

ทัง้เผชญิการกดราคาจากลกูคา้ซึง่ตอ้งการราคาตํ่าทีสุ่ด 

2) เผชญิปญัหาภายในองคก์รอื่นๆ เชน่ ปญัหาสมองไหล เนื่องจากมกีารดงึตวัผูม้ ี

ประสบการณ์สงูดว้ยคา่ตอบแทนทีจ่งูใจ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

1) บรษิทัหนัไปทํา CIF Cargo แทน ซึง่เป็นตลาดใหมใ่นขณะนัน้ มุง่เน้นการใหบ้รกิารใน

แถบเอเชยีเท่านัน้ ปรบัเปลีย่น การสรา้งตราสนิคา้ และภาพลกัษณ์ในตลาดใหเ้ป็นผูนํ้าใน

การขนสง่ของเอเชยี (บรษิทัมสีโลแกนวา่ “ไม่มใีครรูจ้กัเอเชยีดเีท่าเรา”) 

2) สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่อือ้ต่อการทํางานอยา่งสรา้งสรรคแ์ละใหผ้ลตอบแทนทีส่รา้ง

แรงจงูใจแกพ่นกังาน เอาใจใสค่วามรูส้กึของพนกังานและวางแผน ความกา้วหน้าในสาย

อาชพีใหก้บัพนกังานทุกคน สง่ผลใหป้จัจุบนัอตัราการสมองไหลของพนกังานในบรษิทันัน้

ตํ่าทีสุ่ดในอุตสาหกรรม 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถศกึษากรณขีอง Shenzhen Link Run Logistics แลว้ไป

ประยุกตใ์ชก้บับรษิทัของตนได ้ดงันี้ 

 

1) แทนทีจ่ะไปแขง่ขนักบัรายใหญ่โดยตรง ซึง่เสีย่งตอ่การถกูบบีกาํไรและถูกขบัออก

จากตลาด SME ควรหาจุดแขง็อื่นทีแ่ตกตา่งจากรายใหญ ่หาตลาดทีย่งัไมม่กีาร

เขา้ถงึโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ เป็นการเลีย่งการแขง่ขนัโดยตรง และจบัอุปสงค์

ทางเลอืกในตลาด 

2) การเอาใจใสพ่นกังานรายบุคคล การใหผ้ลตอบแทนทีจ่งูใจ และสรา้งสิง่แวดลอ้ม

การทํางานทีม่คีวามสขุ ทาํใหส้ามารถลดปญัหาสมองไหลจากองคก์รได ้
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 กรณีศึกษาท่ี 10: Shanghai Aegean Sea Logistics 

 

ข้อมูลพื้นฐานบริษทัสาขา 1-4 

 

Shanghai Aegean Sea Logistics เป็นบรษิทัประกอบธุรกจิโลจสิตกิส ์ก่อตัง้ขึน้ในปี 

ค.ศ. 2005 เดมิ กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย คอื ลกูคา้ในกลุม่ประเทศแถบตะวนัออกกลาง เอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้และอเมรกิากลาง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

ความตอ้งการสนิคา้จากประเทศจนีเพิม่สงูขึน้มากตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มา 

โดยเฉพาะจากภูมภิาคตะวนัออกกลางและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํใหม้คีวามตอ้งการขนสง่

สนิคา้ทางทะเลจากจนีไปยงัภมูภิาคดงักลา่วเพิม่มากขึน้ ในขณะทีผู่ป้ระกอบการโลจสิตกิสย์งัไม่

แขง็แกรง่ทางธุรกจิมากพอปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะขยายตลาดไปยงัภมูภิาคเหลา่นี้ 

 

กลยทุธก์ารดาํเนินธรุกิจ 

 

1) พฒันาเสน้ทางการเดนิเรอืจากจนีไปยงัตะวนัออกกลางและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

เน่ืองจากอุปสงคก์ารขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้จากความตอ้งการสนิคา้นําเขา้จากประเทศจนีทีส่งูขึน้  

2) ใหบ้รกิารขนสง่แบบ CIF มากขึน้ เพราะมผีูป้ระกอบจาํนวนน้อยทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะน้ี  

3) มกีารปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารโดยไมใ่ชก้ลยุทธก์ารแขง่ขนัดา้นราคา 

เน่ืองจากเหน็วา่ในระยะยาวการแขง่ขนัทางดา้นคณุภาพจะใหผ้ลกาํไรทีย่ ัง่ยนืกวา่ เพราะ

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสเ์ป็นอุตสาหกรรมบรกิาร จงึตอ้งเน้นการแขง่ขนัทีคุ่ณภาพมากกวา่

ราคา 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

แมว้า่ผูป้ระกอบการในประเทศจะเสยีเปรยีบบรษิทัต่างชาตใินสว่นของการบรหิารจดัการ 

เงนิทุน และความสมัพนัธก์บับรษิทัในตา่งประเทศ แต่ผูป้ระกอบการในประเทศเองกม็จุีดแขง็ 

เน่ืองจากความเป็นมอือาชพีในบรกิารทีใ่หแ้กล่กูคา้ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาวะตลาดในประเทศ

มากกวา่ และการสือ่สารกบัลกูคา้ในประเทศสามารถทําไดด้กีวา่ จงึสามารถใหล้กูคา้มัน่ใจใน

บรกิารได้ดกีวา่ 
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 กรณีศึกษาท่ี 11: China Railway Express 

 

ข้อมูลพืน้ฐานบริษทั 

 

China Railway Express เป็นบรษิทัรฐัวสิาหกจิรายใหญ่ของจนี โดยมคีวามสมัพนัธ์

อยา่งใกลช้ดิกบักระทรวงการรถไฟ ของจนี (ซึง่แปรรปูเป็น China Railway Corporation ในเดอืน

มนีาคม 2013)และเกดิขึน้จากการรวมตวักนัระหวา่ง China Railway Parcel Express และ China 

Railway Express มกีารระดมเงนิทุนผา่นหุน้สามญัในปี ค.ศ. 2006 หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากจนี

ราว 2,000 ลา้นหยวน และผา่นการปฏริปูเพือ่ใหม้คีวามเป็นเอกชนมากขึน้ สามารถแขง่ขนัไดม้าก

ขึน้โดยใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าขาที ่1-5 ตามเกณฑข์อง สศช. 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

เน่ืองจากอนิเดยีมคีวามตอ้งการนําเขา้สนิคา้จากประเทศจนีสงูมาก โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมหลกัอยา่งคอมพวิเตอร ์ (Lenovo) บรษิทัจงึตอ้งการขยายการลงทุนและบรกิารไปยงั

ประเทศอนิเดยี แต่บรษิทัไดม้คีูแ่ขง่รายใหญ่ระดบัโลกอยา่ง DHL ทาํใหส้ามารถเขา้ไปแขง่ขนัได้

ยากปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะเขา้สูต่ลาดอนิเดยี ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นความทา้ทายทีจ่ะ

แขง่ขนักบับรษิทัใหญ่ 

 

กลยทุธก์ารดาํเนินธรุกิจ 

 

1) สรา้งพนัธมติรเชงิยุทธศาสตรก์บับรษิทั GATI ซึง่เป็นบรษิทัโลจสิตกิสผ์ูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิสค์รบวงจรรายใหญ่ในอนิเดยี  

2) รว่มกบั GATI ออกบรกิาร Deferred Airfreight Product ซึง่เป็นบรกิารขนสง่ราคาถูกทาง

อากาศ แมว้า่เวลาการขนสง่จะชา้กวา่คูแ่ขง่สองวนั แตเ่น่ืองจากราคาทีต่ํ่ากวา่คูแ่ขง่มาก

และลกูคา้สว่นใหญ่มรีายไดป้านกลางถงึตํ่า ทาํใหส้ามารถชงิสว่นแบ่งตลาดไดม้าก  

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิจะเป็นการร่วมกนัใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดย

ไมต่อ้งมกีารลงทุนใหม ่สามารถออกบรกิารใหมท่ีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ได ้อกีทัง้สามารถ

แยง่ชงิสว่นแบ่งตลาดจากคูแ่ขง่รายใหญ่ไดอ้กีดว้ย 
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 กรณีศึกษาท่ี 12:Tolam Logistics 

 

ข้อมูลพืน้ฐานบริษทั 

 

บรษิทั Tolam Logistics เป็นบรษิทัของฮอ่งกง ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1996 แต่เดมิเป็น

บรษิทั SME ขนาดเลก็ ใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีจ่าํกดั แตป่จัจุบนับรษิทัมกีารใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจร ได้แก่ Drayage, Vanning and Devanning, Import Declaration, Diret-to-store 

and Warehouse Bypass, Warehousing and Inventory Management, Testing and 

Repackaging, Local Delivery, Reverse Logistics และ Value-added Services เชน่ Quality 

Checking and Repairs เป็นตน้ เมื่อพจิารณาตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ บรษิทัใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสใ์นสาขาที ่1-4 

 

ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

 

ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้ บรษิทัมขีนาดเลก็และไมส่ามารถใหบ้รกิารทีร่องรบัปรมิาณความ

ตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้มากอยา่งรวดเรว็ได ้ทาํใหเ้สยีโอกาสในการสรา้งรายไดไ้ป 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

บรษิทัไดว้างแผนดําเนนิการไว ้ 5 กลยทุธเ์พือ่มุง่สูค่วามเป็น 3PL อยา่งเตม็ตวั และ

สามารถใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรได ้โดยกลยุทธน์ัน้ ไดแ้ก่ 

 

1) สรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้รายใหญ่ของบรษิทั ดว้ยการเป็นพนัธมติรทาง

การคา้ 

2) การสรา้งระบบคลงัสนิคา้แบบ Just in Time (JIT) และการใหล้กูคา้รายใหญจ่อง

เน้ือทีใ่น Warehouse ได้ โดยคดิเป็น Cubic 

3) การไม ่Outsource บรกิารการขนสง่ใหผู้ป้ระกอบการรายอื่น หากแตม่ยีานพาหนะ

เป็นของตวัเองเพือ่รองรบัอุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ และในชว่งทีอุ่ปสงคน้์อย บรษิทักจ็ะใช้

ยานพาหนะในกจิกรรมอื่นเพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ 

4) การจา้งคนขบัรถบรรทุกจากภายนอก ไมใ่ชว้ธิจีา้งถาวร 

5) เน้นการพฒันา IT ภายในองคก์ร 
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บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

บรษิทัซึง่เดมิเป็นเพยีงบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสข์นาดเลก็ แตไ่ดด้าํเนินการตามแผน

มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จนสามารถกา้วมาเป็น 3PL รายใหญ่ได ้ผูป้ระกอบการไทยควรนํา

แนวทางไปศกึษาและปรบัใชก้บัองคก์รของตน 

 

4.2.3. อินโดนีเซีย 

 

 กรณีศึกษาท่ี 13: Samudera 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

Samudera เป็นบรษิทัผูใ้ห้บรกิารขนส่งและโลจสิตกิสท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศอนิโดนีเซยี 

ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1964 โดย Mr. Soedarpo Sastrosatomo เริม่จากการขนสง่ระหวา่งเกาะต่างๆ 

ของอนิโดนีเซยี และขยายธุรกจิกลายมาเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทางทะเลรายใหญ่ รวมถงึขยายไปสู่

ธุรกจิอื่นๆ ดงัเชน่ปจัจบุนั เมือ่วดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ Samudera ใหบ้รกิารในสาขาที ่1-4 

โดยเน้นทีก่ารขนสง่เป็นหลกั 

 

บริการของ Samudera 

 

Samudera แบ่งกลุม่ธุรกจิของตนเองออกเป็น 

 

1)Samudera Shipping: Samudera มกีองเรอืเป็นของตนเอง และยงัมกีารเชา่เหมาเรอื

เพิม่เตมิเพือ่รองรบัความต้องการของลกูคา้ ใหบ้รกิารทัง้แบบ liner และ feeder โดยมสีงิคโปรเ์ป็น

ศนูยก์ลาง (hub) ดาํเนินการโดยบรษิทัลกูของ Samudera คอื Samudera Shipping Line ซึง่เป็น

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์โดยการใหบ้รกิาร  shipping ของ Samudera แบ่ง

ได้ดงัน้ี 

 International Container Shipping 

 Domestic Container Shipping 

 Liquid, Gas, and Dry Bulk Shipping 

 Breakbulk Shipping 

 Ship Management 
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 Salvage, Towage, and Underwater Works 

 Shipyard 

 

2)Samudera Logistics: ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบบูรณาการแก่ลกูคา้ในอุตสาหกรรม

ตา่งๆ ในฐานะ 3PL โดยมบีรกิารยอ่ยในกลุม่น้ี คอื 

 Logistics Service Provider 

 Inland Transportation 

 Warehousing & Distribution Center 

 Container Depot & Repair 

 Plant & Project Logistics 

 

3) Samudera Terminal: ใหบ้รกิาร loading & unloading ทีท่่าเรอืสาํหรบัสนิคา้คอน

เทนเนอรแ์ละ break bulk ณ ท่าเรอืหลกัๆ ของอนิโดนีเซยี 

 

 Container Terminal  

 Terminal Operator 

 Stevedoring 

 Tally Service 

 

4)Samudera Agency: โดย Samudera มปีระสบการณ์อยา่งยาวนานในการใหบ้รกิาร 

shipping แก่ลกูคา้แบบ end-to-end โดยบรษิทัไดเ้ป็นตวัแทนของบรษิทัขนสง่ทางเรอืชัน้นํา เชน่ 

Hapag-Lloyd, Rickmers-Linie, UASC, NYK-Hinode, และ Korea Marine Transport เป็นตน้ 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

Samudera ใหบ้รกิารทัว่ทัง้ ประเทศ อนิโดนีเซยี และประเทศต่างๆ ในทวปีเอเชยี 

ครอบคลุมเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชยีใต ้เอเชยีตะวนัออก ตะวนัออกกลาง โดยมบีรษิทัสาขา

ในดไูบ, มุมไบ, กลักตัตา, เชนไน, กรุงเทพฯ, โฮจมินิห,์ แคลง, ฮอ่งกง, และเซีย่งไฮ ้

 

ผลประกอบการของ Samudera 

 

ผลประกอบการของ Samudera แสดงในตารางที ่4-6 
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ตารางท่ี 4-6:ผลประกอบการของ Samuderaปี ค.ศ.2007-2011 

Million Rupiah 2007 2008 2009 2010 2011 

Service Revenues 4,097,783 5,105,015 4,262,047 4,333,220 5,119,744 

Gross Profit 601,906 799,492 381,096 525,683 593,163 

Net Income 135,663 169,123 (15,630) 67,741 97,864 
ทีม่า: รายงานประจําปี Samudera 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ผลประกอบการของ Samudera นัน้มกีารเจรญิเตบิโตกอ่นทีจ่ะ

ลดลงในปี ค.ศ. 2009 เน่ืองจากวกิฤตเศรษฐกจิโลก แต่บรษิทักก็ลบัมาฟ้ืนตวัได้ในปีถดัไป และมี

กาํไรทีเ่พิม่ขึน้ในปี ค.ศ.2011 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เศรษฐกจิของอนิโดนีเซยีที่เจรญิเตบิโตสูง ทําใหอุ้ปสงคก์ารขนสง่เพิม่ขึน้อนิโดนีเซยีถอืวา่

เป็นประเทศทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งู มจีาํนวนประชากรมากกวา่ 100 

ลา้นคน อุปสงคข์องการอุปโภคบรโิภคสนิคา้เตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ทําใหเ้ป็นโอกาสของ  

Samudera ทีจ่ะขยายธุรกจิออกไป 

 

2) การเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน การทีอ่าเซยีนจะเปิดเสรใีนภาคบรกิารในปลายปี 

ค.ศ.2015 นัน้ทาํใหแ้ต่ละประเทศมโีอกาสทีจ่ะขยายธุรกจิของตนออกไปยงัประเทศต่างๆ 

ในภมูภิาค แตอ่ยา่งไรกต็าม บรษิทัต่างๆ ตอ้งมกีารปรบัตวัจากการเขา้มาของบรษิทั

ตา่งชาตริายอื่นๆ ดว้ย Samudera เองจงึตอ้งมกีารปรบักลยุทธท์างธุรกจิของตนเองใหเ้ขา้

กบัสภาวะการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) กลยุทธก์ารพฒันาหลกั 3 ประการ ได้แก่ Synergy, Expansion, Excellenceจากการระบุ

แนวทางการพฒันาไวว้า่บรษิทัจะพฒันาตนเองโดยการทํางานอยา่งสอดประสานกนั ขยาย

ธุรกจิไปยงัต่างประเทศ และเน้นการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ทาํใหห้น่วยงานยอ่ยต่างๆ ทาํงาน

ไปในแนวทางเดยีวกนัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั 

 

2) ปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ตอ่สถานการณ์ตา่งๆSamudera มกีารตดิตามสถานการณ์ทีส่ง่ผลต่อ

ธุรกจิของตนอยา่งใกลช้ดิ และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งทนัทว่งท ีไดแ้ก่
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การใหบ้รกิารขนสง่ในเสน้ทางใหม่ๆ  โดยใหบ้รกิารเป็นบางชว่งที่ มลีกูคา้มากและยกเลกิ

เสน้ทางทีใ่หก้าํไรน้อย 

 

3) เน้นเรือ่งความรว่มมอืกนัระหวา่งฝา่ยตา่งๆ ในองคก์รและรวมถงึ contractorsจากนโยบาย

หลกัของบรษิทัในเรื่อง Synergy ทาํใหบ้รษิทัเน้นในเรื่องของการประสานงานกนัระหวา่ง

ฝา่ยต่างๆ ในองคก์รเพือ่ใหก้ารทาํงานมคีวามราบรื่นและเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกนั 

นอกจากนี้นโยบาย Synergy น้ียงัไดเ้อาไปใชก้บั contractors ของบรษิทัดว้ยเพือ่ใหม้ ัน่ใจ

ไดว้า่บรกิารของบรษิทันัน้จะมคีวามเป็นมาตรฐาน สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

 

4) เพิ่ม capability ของบรษิทัดว้ยการพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกทางการคา้Samudera ได้

ทุม่เทพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกทางการคา้ ของบรษิทัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ

บรกิารใหส้งูขึน้ ชว่ยเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้กบ่รษิทั โดยการพฒันานัน้ 

ได้แก่ การสรา้ง container depot แห่งใหม่, การเปิด logisticscenter และเพิม่จาํนวนเรอื , 

รถบรรทุก, และอุปกรณ์ขนถ่ายต่างๆ 

 

5) พฒันาบุคลากรอยา่งตอ่เน่ืองและจรงิจงับรษิทัไดม้โีปรแกรมการพฒันาบุคลากรของบรษิทั

อยา่งจรงิจงัเน่ืองจากเหน็วา่ทรพัยากรมนุษยค์อืสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการเตบิโตในระยะยาว

ของบรษิทั โดยไดจ้ดัให้มโีปรแกรมฝึกอบรมต่างๆ มากมาย เชน่ โครงการ Samudera 

Management Development Program (SMDP), Managers Development Program, 

และ Talent Management Program เป็นตน้ นอกจากน้ีบรษิทัยงัพยายามจดัใหพ้นกังาน

ไดท้าํงานทีต่รงกบัความถนดัของตนเองใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหก้ารทาํงานออกมามี

ประสทิธภิาพ  

 

6) พฒันาระบบ IT ใหท้นัสมยั และเชือ่มโยงระบบปฏบิตักิารตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั บรษิทัไดเ้หน็

ถงึความสาํคญัของ IT ทีจ่ะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางาน จงึไดพ้ฒันาระบบ IT ของ

ตนเองใหม้คีวามทนัสมยั รวมถงึพฒันาระบบฐานขอ้มลูใหเ้ชือ่มโยงกนัระหวา่งหน่วยงาน

ตา่งๆ รวมถงึระบบปฏบิตักิารใหม้กีารแชรข์อ้มลูและเชือ่มโยงกนั ทัง้น้ีเพือ่ลดปญัหา  

bottleneck ของขอ้มลู 
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ปัจจยัทีท่าํให้ Samudera ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การปรบัตวัตอ่สถานการณ์อยา่งรวดเรว็ การบรหิารงานมคีวามยดืหยุน่ การที ่Samudera 

สามารถปรบัการใหบ้รกิารไปตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทาํใหม้โีอกาสทีจ่ะสรา้ง

รายไดเ้พิม่มากขึน้ และชว่ยลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ ดงัเชน่นโยบายการปรบัเสน้ทาง

การใหบ้รกิารทีเ่พิม่การใหบ้รกิารในเสน้ทางยอดนิยม และลดการบรกิารในเสน้ทางทีม่ ี

ผูใ้ชบ้รกิารน้อย  

 

2) การประสานงานกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพระหวา่งหน่วยงานต่างๆ Samudera เน้นในเรื่อง

ของการทํางานอยา่งสอดประสานกนัของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

เพือ่ให้บรกิารทีอ่อกมามคีุณภาพดทีี่สุด สรา้งความพงึพอใจให้แก่ลูกคา้ 

 

3) การลงทุนปรบัปรุงคุณภาพ facilities ตา่งๆ รวมถงึระบบ ITการทีบ่รษิทัมีสิง่อํานวยความ

สะดวกทางการคา้ ทีม่คีณุภาพดแีละม ี สมรรถนะ ในการใหบ้รกิารทีส่งู ทําใหบ้รกิารของ

บรษิทัมคุีณภาพทีด่ตีามมาตรฐาน สง่ผลให ้ Samudera มผีลการประกอบการทีด่ขี ึน้ อกี

ทัง้ระบบ IT ทีท่นัสมยัยงัชว่ยใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 

 

4) การพฒันาบุคลากรบุคลากรทีม่คีวามสามารถชว่ยให ้ Samudera มคีวามไดเ้ปรยีบบรษิทั

อื่นๆ ทีไ่มม่กีารฝึกอบรมพนกังานอยา่งจรงิจงั และพนกังานทีม่คุีณภาพนัน้ชว่ยใหก้าร

บรกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนําบทเรยีนของ  Samudera ไปปรบัใชก้บัองคก์รของตนเอง

ได้ ดงัน้ี 

 

1) องคก์รควรมคีวามยดืหยุน่ในการใหบ้รกิารการปรบัตวันัน้เป็นเรื่องจาํเป็นสาํหรบัธุรกจิ แต่

ในบางครัง้องคก์รกข็าดความคลอ่งตวัในการทีจ่ะปรบักลยุทธข์องตน ดงันัน้ 

ผูป้ระกอบการไทยควรมคีวามยดืหยุน่ในการปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รษิทัสามารถไดป้ระโยชน์

จากการเปลีย่นแปลง 
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2) ฝา่ยต่างๆ ในบรษิทัควรทาํงานอยา่งสอดคลอ้งกนัผูป้ระกอบการไทยควรเน้นใหฝ้า่ยตา่งๆ 

ในบรษิทัมกีารตดิตอ่สือ่สารกนัอยูต่ลอดเวลา โดยมกีารแชรข์อ้มลูระหวา่งกนัเพือ่ใหก้าร

ทาํงานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั สง่ผลใหก้ารทาํงานมคีวามราบรื่น 

 

3) พฒันาระบบ IT ใหม้คีวามทนัสมยั ระบบ IT ทีท่นัสมยัเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งมากสาํหรบัโลก

ในยุคปจัจุบนั ผูป้ระกอบการไทยควรพฒันาระบบ IT ในการบรหิารงานภายในองคก์ร 

รวมถงึนําเอา IT เขา้มาใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ย 

 

4) พฒันาบุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง ผูป้ระกอบการไทยควรจดัโปรแกรมการฝึกอบรมพนกังาน

อยา่งต่อเน่ือง เพือ่สรา้งความเชีย่วชาญใหแ้กพ่นกังานและสง่ผลตอ่คุณภาพการใหบ้รกิาร

ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 14: PT AKR 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

PT AKR เป็นผูใ้ห้บรกิาร supply chain solution ในอุตสาหกรรมเคม ีปิโตรเลยีมและ

ถา่นหนิรายใหญ่ของอนิโดนีเซยี ก่อตัง้ขึน้ในทศวรรษที่ ค.ศ.1960 ทีเ่มอืงสุราบายา โดยเริม่จาก

ธุรกจิการคา้สนิคา้เคมพีืน้ฐาน ปจับุนัสาํนกังานใหญต่ัง้อยูท่ีก่รุงจารก์าตา เมือ่วดัตามเกณฑข์อง 

สศช. แลว้ PT AKR ใหบ้รกิารในสาขาที ่4  

 

บริการของ PT AKR 

 

PT AKR แบ่งกลุม่ธุรกจิของตนออกเป็น ปิโตรเลยีม, เคม,ี โลจสิตกิส,์ การผลติ, และ

ถา่นหนิ แต่ในทีน้ี่จะนําเสนอเฉพาะบรกิารโลจสิตกิส ์

 

แต่เดมิบรษิทัมกีารใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นอนิโดนีเซยีและจนี เน้นไปทีอุ่ตสาหกรรมที่

ตนเองมคีวามถนดั ไดแ้ก่ ปิโตรเลยีม เคม ีและถ่านหนิ โดย PT AKR ดาํเนินกจิการโลจสิตกิสใ์น

ทา่เรอืจาํนวน 10 แหง่ และท่าเรอืแมน้ํ่าจาํนวน 9 แหง่ โดยบรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสต์ัง้แต่สนิคา้

มาถงึท่าเรอืจนสง่ถงึมอืลกูคา้  
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สาํหรบับรกิารในประเทศจนี PT AKR เป็นเจา้ของท่าเรอืในแมน้ํ่า  Pearl จาํนวน 5 แห่ง 

ตัง้อยูใ่นเมอืง Guigang มณฑล Guangxi ซึง่เป็นท่าเรอืศนูยก์ลางของภาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนี 

แต่ละท่าเรอืนัน้เชือ่มตอ่กบัรางรถไฟเพือ่ความสะดวกในการขนสง่ โดยทา่เรอืเหลา่นี้ใชส้าํหรบัการ

ขนสง่สนิคา้คอนเทนเนอร ์สนิคา้เทกอง สนิคา้ทัว่ไป และถา่นหนิ 

 

บรกิารโลจสิตกิสใ์นจนีนัน้บรหิารงานโดยบรษิทัลกูของ PT AKR ได้แก่บรษิทั Gaungxi 

(Guigang) AKR Container Port Co., Ltd., AKR (Guigang) Transshipment Port Co., Ltd., 

และ AKR (Guigang) Port Co., Ltd. 

 

ในปจัจุบนั บรษิทัไดพ้ฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 

(Integrated Supply Chain Solutions Company) ทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรื่องการ handle สนิคา้

ประเภท bulk ทัง้แบบ break bulk, dry bulk, และ liquid bulk และยงัคงเน้นการใหบ้รกิารใน

อุตสาหกรรมเดมิทีต่นเองมคีวามถนดั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคม ีน้ํามนั และถ่านหนิ 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

ในปจัจุบนั บรษิทัมี  facilities สาํหรบัการใหบ้รกิารหลากหลายประเภท ดงัแสดงใน

ตารางที ่4-7 

 

ตารางท่ี 4-7:Facilities ของ PT AKR 

ประเภท Quantity / Capacity 

Sea Ports  10 

River Ports 9 

Storage Tank Terminals 143 units 

549,509 kL 

Floating Terminals 48,750 kL 

Self Propelled Oil Barges (SPOB) and Tankers 26,850 DWT 

Warehouses 27 

67,358 m2 

Trucks 300 

Harbour Mobile Cranes 5 
ทีม่า:http://www.akr.co.id/logistic/ 
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ผลประกอบการของ PT AKR 

 

สาํหรบัผลประกอบการของบรษิทันัน้แสดงในตารางที ่4-8 
 

ตารางท่ี 4-8:ผลประกอบการของ PT AKR ปี ค.ศ.2007-2011 

Billion Rupiah 2007 2008 2009 2010 2011 

Sales and Revenues 5,895 9,476 8,960 10,321 18,806 

Gross Profit 746 1,049 954 606 1,018 

Income before Tax 338 395 468 290 740 

Net Income 191 210 275 311 2,293 
ทีม่า: รายงานประจําปี PT AKR 

 

จากตาราง Net Income ทีเ่พิม่สงูขึน้มากในปี ค.ศ. 2011 นัน้มาจากการขายบรษิทั  PT 

Sorini Agro Asia Corporindo Tbk ออกไป  

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ราคาเชือ้เพลงิและพลงังานทีเ่พิม่สงูขึน้ จากราคาเชือ้เพลงิและพลงังานทีส่งูขึน้นัน้ทาํให้

อุปสงคล์ดลง สง่ผลต่ออุปสงคก์ารขนส่งและกระจายสนิคา้ทีล่ดลงของบรษิทั ปจัจยันี้เป็น

อุปสรรคต่อ PT AKR  

 

2) เศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโตของอนิโดนีเซยี ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทั เน่ืองจากเศรษฐกจิ

ทีเ่ตบิโตสงูนัน้หมายถงึการบรโิภคทีส่งูขึน้ดว้ย บรษิทัควรใชโ้อกาสน้ีขยายกจิการออกไป 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) Acquisitionsโดยในปี ค.ศ.2009 บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้ 87.5% ของบรษิทั AKR Coal ทีเ่ป็น

เจา้ของเหมอืงถา่นหนิจาํนวน 5 แห่งในเขต West Kalimantan เพือ่เขา้สู่ธุรกจิถ่านหนิ

อยา่งเตม็รูปแบบ 

 

2) Joint Ventureโดยบรษิทัไดต้ัง้บรษิทั  Joint Venture กบับรษิทั  Royal Vopak ซึง่เป็น 

independenttank terminal operator ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลกโดยใชช้ื่อวา่ JTT เพือ่สรา้ง
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storage tankterminal ทีท่่าเรอื Tanjung Priok ซึง่จะชว่ยในการกระจายสนิคา้ (น้ํามนั) 

และชว่ยสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

3) ลงทุนสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ เพิม่เตมิเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิาร

เน่ืองจากบรษิทัเหน็วา่โครงสรา้งพืน้ฐานเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการทีจ่ะพฒันาขดี

ความสามารถในการใหบ้รกิารของบรษิทั จงึไดม้กีารกอ่สรา้ง storage tank terminal, 

floating terminal, Self Propelled Oil Barge (SPOB) และ warehouse เพิม่เตมิ รวมถงึ

โครงสรา้งพืน้ฐานจาํเป็นอื่นๆ เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในบรกิารโลจสิตกิสแ์ละการ

กระจายสนิคา้ 

 

4) เน้นการพฒันาดา้นโลจสิตกิสใ์นอุตสาหกรรมถา่นหนิและพลงังานเป็นหลกั เพราะบรษิทั

เหน็วา่เป็นอุตสาหกรรมทีม่โีอกาสในการเตบิโตมากทีส่ดุและอนิโดนีเซยียงัตอ้งการการ

พฒันาอกีมาก จงึไดว้างกลยุทธใ์นการทีจ่ะเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องถ่านหนิ

และพลงังานของอนิโดนีเซยีใหไ้ดด้ว้ยการพฒันาขดีความสามารถในดา้นตา่งๆ รวมถงึลด

การลงทุนในอุตสาหกรรมทีไ่มใ่ช ่ core business ของตนเองดงัจะเหน็ไดจ้ากการขาย

สนิทรพัยข์องบรษิทั PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk ออกไป 

 

5) การสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาวกบัลกูคา้ บรษิทัเหน็วา่การใหบ้รกิารในระยะยาวจะเป็น

ผลดตีอ่บรษิทัเน่ืองจากเกดิความรูค้วามเขา้ใจและความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารลกูคา้

รายนัน้ๆ โดยเฉพาะ ดงันัน้ในชว่งปีหลงัๆ บรษิทัจงึเน้นการทําสญัญาบรกิารในระยะยาว

กบัลกูคา้ใหม ่โดยเฉพาะในธุรกจิอุตสาหกรรมเคม ีรวมถงึรกัษาฐานลกูคา้เก่าไว ้โดย

ลกูคา้บางรายนัน้ไดท้าํธุรกจิรว่มกบับรษิทัมานานกวา่ 10 ปี 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ PT AKR ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การมเีป้าหมายการพฒันาทีช่ดัเจน  บรษิทัไดต้ัง้เป้าวา่จะพฒันาในธุรกจิถา่นหนิและ

พลงังานเป็นหลกั ทําใหม้แีนวทางการปฏบิตังิานทีแ่น่นอนชดัเจน เพือ่นําไปสูเ่ป้าหมาย

นัน้  

 

2) การเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลงังานและถา่นหนินัน้เป็นอุตสาหกรรม

หนกั แมจ้ะเป็นบรกิารโลจสิตกิสก์จ็าํเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก การที่  PT AKR 
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เป็นบรษิทัใหญ่ทาํใหม้เีงนิลงทุนในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ ไดง้า่ยกวา่บรษิทั

ขนาดกลางและขนาดเลก็ 

 

3) การมคีวามสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้  โดยลกูคา้หลายรายไดท้าํธุรกจิรว่มกนัมามากกวา่ 

10 ปี ทําใหบ้รษิทัทราบขอ้มลูเบือ้งลกึของลกูคา้และสามารถใหบ้รกิารไดต้รงใจลกูคา้มาก

ทีสุ่ด 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนําเอาแนวทางของ PT AKR ไปปรบัใชก้บัองคก์รของตนได้ ดงัน้ี 

 

1) ตัง้เป้าหมายการพฒันาทีเ่ฉพาะเจาะจง ผูป้ระกอบการควรมเีป้าหมายในการพฒันาตนเอง

วา่จะใหบ้รกิารในรปูแบบไหน อุตสาหกรรมใด ซึง่จะสรา้งจุดเดน่ใหก้บับรษิทั มใิชเ่พยีงแค่

อยากจะเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบทัว่ ๆ ไป 

 

2) สรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิในระยะยาวกบัลกูคา้  ผูป้ระกอบการไทยควรสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้ (รวมถงึ Stakeholdersอื่นๆ) ดงัเชน่ที ่PT AKR ไดป้ฏบิตั ิ

ทีเ่พือ่สรา้งความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารโดยเฉพาะกบับรษิทันัน้ๆ และการปฏบิตังิาน

เป็นไปอยา่งราบรื่น 

 

3) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทั  โครงสรา้งพืน้ฐานทีด่นีัน้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งมาก

สาํหรบัการใหบ้รกิาร ผูป้ระกอบการไทยควรลงทุนปรบัปรุงคุณภาพโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ตนใหม้คีวามทนัสมยั มมีาตรฐาน เชน่ คุณภาพยานพาหนะ คุณภาพคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 15: ESL Express 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1997 โดยเป็นบรษิทัหน่ึงในเครอื Lorena Group ซึง่เป็นบรษิทัรถ

โดยสารระหวา่งเมอืง โดยจุดประสงคใ์นการก่อตัง้นัน้เพือ่ใชป้ระโยชน์จากรถบรรทุกของ Lorena 

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มา ESL Express ไดม้ยีานพาหนะเป็นของ
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ตนเองเพือ่ทาํการขนสง่สนิคา้พสัดุและไปรษณยีภณัฑ ์โดยบรษิทัไดม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่ง

รวดเรว็ เมื่อจดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ บรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่5  

 

บริการของ ESL Express 

 

ESL Express ใหบ้รกิารขนสง่เอกสาร พสัดุและไปรษณียภณัฑโ์ดยใชร้ถบรรทุก เรอื 

และเครื่องบนิ โดยการบรกิารแบ่งเป็น 

 

(1)Road Express 

 

บรกิาร Road Express นัน้ใหบ้รกิารในเกาะชวา, มาดูรา , บาหล,ี และสมุาตรา โดยเป็น

การขนสง่ทางรถบรรทุก น้ําหนกัสงูสดุของสนิคา้อยูท่ี ่7 ตนั แบง่เป็น  

 

 Regular Express สาํหรบัสนิคา้ทัว่ไป น้ําหนกัขัน้ต่ําสุดคอื 2 กโิลกรมั 

 Trucking Express สาํหรบัผูท้ีต่อ้งการสง่สนิคา้เป็นจาํนวนมาก หรอืตอ้งการสง่

สนิคา้แยกต่างหากจากผูใ้ชบ้รกิารรายอื่น สามารถจา่ยเหมาทัง้ลาํเพือ่สนิคา้ของ

ตนเองเพยีงผูเ้ดยีวได ้

 Vehicles Express สาํหรบัการขนสง่ยานพาหนะ เชน่ จกัรยานยนต,์ เจต็สก,ี รถโก

คารท์, และรถ ATV เป็นตน้ 

 

(2)Sky Express 

 

เป็นการขนสง่แบบเร่งดว่นโดยใชก้ารขนสง่ทางอากาศ รบัขนสง่เฉพาะในเมอืงใหญ่ของ

อนิโดนีเซยีแบ่งยอ่ยออกเป็น  

 

 Same Day Service โดยสนิคา้ทีข่นสง่จะถงึมอืผูร้บัภายในวนัเดยีวกบัทีส่ง่ 

 Over Night Service สนิคา้จะถงึมอืผูร้บัในวนัถดัไป 

 Regular Service Premium สนิคา้จะถงึมอืผูร้บัภายใน 2-5 วนั 
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(3)Cargo Express 

 

แบ่งยอ่ยเป็น Business Cargo Express, Economy Cargo Express, และ Speed 

Cargo Express 

 

(4)Moving, Trucking & Warehousing 

 

เป็นบรกิารรบัขนยา้ย ทัง้การยา้ยบา้น ยา้ยสาํนกังาน และยา้ยโรงงาน โดยบรษิทัเสนอ

ทัง้การ packing & unpacking และการขนสง่ โดยมรีาคาทีเ่หมาะสม 

 

สว่นบรกิาร Warehousing นัน้ บรษิทัจะใหบ้รกิารเกบ็รกัษาสนิคา้กอ่นทีจ่ะทําการขน

ยา้ยไปยงัสถานทีอ่ื่นตอ่ไป 

 

(5)Logistics & Distribution 

 

บรษิทัมบีรกิาร Logistics Management และบรกิารขนสง่ทัว่ประเทศสาํหรบัสนิคา้ที่

ตอ้งการการดูแลเป็นพเิศษ 

 

(6)Pick Up 

 

บรษิทัมบีรกิารรบัสนิคา้จากผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งเดนิทางมายงัสาํนกังาน

ของบรษิทั โดยแบ่งเป็น  pick-up แบบรายวนั รายสปัดาห ์และตามความตอ้งการของลกูคา้ โดย

ลกูคา้เพยีงแคโ่ทรศพัทม์ายงัสาํนกังานเพือ่แจง้ความตอ้งการใชบ้รกิาร  

 

(7)Insurance 

 

บรษิทัยงัใหบ้รกิารประกนัภยัสาํหรบัสนิคา้ทีทํ่าการขนสง่ทุกชนิดอกีดว้ย เพือ่สรา้งความ

มัน่ใจใหแ้ก่ลกูคา้ 
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ขนาดธรุกิจ 

 

ESL Express ใหบ้รกิารขนสง่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และมสีาขาอยูท่ ัว่ไปใน

อนิโดนีเซยี บรษิทัยงัไดต้ัง้เป้าทีจ่ะขยายสาขาออกไปใหค้รอบคลุมเมอืงตา่งๆ ในอนิโดนีเซยีให้

มากทีส่ดุ บรษิทัประสบความสาํเรจ็ในธุรกจิ โดยลา่สดุไดร้บัรางวลั Top Quality Customer 

Satisfaction ในปี 2011 จาก The Golden Award for Quality and Business Prestige of 

Otherways International Research and Consultants (OTHERWAYS) ประเทศฝรัง่เศส 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

สาํหรบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่ธุรกจิของ ESL Express นัน้กย็งัคงเป็นเรื่องของเศรษฐกจิของ

อนิโดนีเซยีทีเ่จรญิเตบิโตไดด้ ี

 

1) ชนชัน้กลางทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของอนิโดนีเซยี เน่ืองจากชนชัน้กลางนัน้จะมรีายไดป้าน

กลางถงึคอ่นขา้งสงู มกีารบรโิภคมากกวา่ผูท้ีม่รีายไดน้้อย มกีารจบัจา่ยใชส้อยสนิคา้ที่

นอกเหนือไปจากสนิคา้พืน้ฐาน ทําใหอุ้ปสงคข์องการขนสง่พสัดุและไปรษณยีภณัฑ์

เพิม่ขึน้ ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทัในการทีจ่ะสรา้งรายไดใ้หเ้พิม่มากขึน้ 

 

2) การเตบิโตของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันาอยา่งรวดเรว็ใน

ปจัจุบนัทําใหเ้กดิรา้นคา้และการทาํธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตขึน้มากมาย อุปสงคข์องการ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์จงึเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และเป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะพฒันาตนเองไปสู่

การใหบ้รกิารสาํหรบัรา้นคา้ออนไลน์ 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) มเีครอืขา่ยการใหบ้รกิารทีก่วา้งขวางในอนิโดนีเซยี ESL Express มสีาขาเป็นจาํนวนมาก 

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถหาสาขาของบรษิทัไดง้า่ยดายรวมถงึรวมถงึการขนสง่ทีค่รอบคลมุทัง้

ประเทศแมจ้ะเป็นพืน้ทีห่า่งไกล ทาํใหล้กูคา้เลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารของบรษิทัมากกวา่บรษิทั

อื่นทีข่อบเขตการใหบ้รกิารไมค่รอบคลุมในพืน้ทีช่นบท 
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2) มกีารใหบ้รกิารทีห่ลากหลายระดบัใหล้กูคา้สามารถเลอืกได้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากบรกิารของ

บรษิทัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ก่อนหน้า ซึง่ม ี option ใหล้กูคา้เลอืกคอ่นขา้งหลากหลาย ทําให้

ลกูคา้เลอืกใชบ้รกิารทีต่อบสนองความพอใจของตนไดใ้กลเ้คยีงมากทีส่ดุ 

 

3) ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของลกูคา้มาเป็นอนัดบัหนึ่ง ESL Express ระบุไวเ้สมอใน 

เป้าหมายและแนวทางการใหบ้รกิารของบรษิทัวา่จะตอ้งคาํนงึถงึความพงึพอใจของลกูคา้

มาเป็นอนัดบัแรก ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงจดุและทําใหล้กูคา้มาใช้

บรกิารซ้ํา 

 

4) ใหค้วามสาํคญักบับรกิารสาํหรบั E-commerceโดยในเดอืนมกราคม 2013 ทีผ่่านมา Onigi 

ซึง่เป็นบรษิทัทีช่ว่ยให ้ SMEs เปิดรา้นคา้ออนไลน์ของตนไดอ้ยา่งงา่ยดายไดผ้นวกธุรกจิ

ของตนเขา้กบั ESL Express อยา่งเตม็รปูแบบเพือ่ใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

โดยในก่อนหน้าน้ีทัง้สองบรษิทัไดช้ว่ยกนัพฒันาระบบโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้ออนไลน์ของ

อนิโดนีเซยีจนประสบความสาํเรจ็ ซึง่นําไปสูก่ารผนวกกนัในครัง้น้ี ทาํให้ผูใ้ชบ้รกิารของ 

Onigi นัน้จะใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้และบรกิารเสรมิอื่นๆ ของ ESL Express ซึง่สรา้งความ

สะดวกสบายใหก้บัลกูคา้ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ ESL Express ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) ความใสใ่จในการใหบ้รกิาร ESL Express ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึความพงึพอใจของ

ลกูคา้มาก่อนเป็นอนัดบัแรกโดยลกูคา้จะตอ้งไดร้บัความพงึพอใจสงูสุดจากการใชบ้รกิาร

ของบรษิทั ซึง่บรษิทัจะมกีารสอบถามและประเมนิผลอยูต่ลอดเวลา  

 

2) การเสนอบรกิารหลากหลายระดบัใหล้กูคา้สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการ

ดว้ยความหลากหลายในการบรกิารนี้ทําใหล้กูคา้พงึพอใจในบรกิารของ ESL Express 

และเกดิการใชบ้รกิารซ้ํา รวมถงึบรกิารเสรมิต่างๆ ทีส่รา้งรายไดเ้พิม่ใหก้บับรษิทั

นอกเหนือจากบรกิารหลกั เชน่ pick-up, และการประกนัภยั  

 

3) จาํนวนสาขาทีค่รอบคลุมพืน้ทีช่มุชนหลกัๆ ทัว่อนิโดนีเซยี ESL Express มสีาขาเป็น

จาํนวนมาก ซึง่ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึสะดวกสบาย ไมต่อ้งเดนิทางไกลเพือ่ไปสง่พสัดุและ

ไปรษณยี ์ปจัจยัน้ีจงึเป็นสว่นหน่ึงทีท่ําใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็ 
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บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนําแนวทางของ  ESL Express ไปปรบัใชก้บับรษิทัของ

ตนเองได ้ดงันี้ 

 

1) เอาใจใสล่กูคา้ใหม้ากทีส่ดุ : ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

เอาใจใสล่กูคา้ใหม้ากทีส่ดุเพือ่ใหล้กูคา้รูส้กึประทบัใจและใชบ้รกิารตอ่ในระยะยาว รวมถงึ

เกดิการบอกตอ่กบัผูอ้ื่น 

 

2) ขยายสาขา : เน่ืองจากบรกิารไปรษณยีต์อ้งการสาขาเป็นจาํนวนมากเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

สามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวกสบายใกลบ้า้น ผูป้ระกอบการของไทยในธุรกจิน้ีจงึควร

ขยายสาขาของบรษิทัหรอืมตีวัแทนการใหบ้รกิารใหก้วา้งขวางครอบคลุมพืน้ทีม่ากทีสุ่ด 

 

3) เสนอบรกิารอยา่งหลากหลาย  : บรกิารทีห่ลากหลายนัน้เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ลอืกใช้

บรกิารไดต้รงกบัความตอ้งการมากทีสุ่ด ผูป้ระกอบการไทยควรเสนอบรกิารทีม่คีวาม

ซบัซอ้นหลากหลายมากขึน้เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ 

 

4.2.4. ญ่ีปุ่ น 

 

 กรณีศึกษาท่ี 16: Kintentsu World Express (KWE) 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

KWE เริ่มตน้ธุรกจิในปี 1948 โดยใหบ้รกิาร handling สนิคา้ขนสง่ระหวา่งประเทศ และ

ใหบ้รกิารการท่องเทีย่ว จากนัน้ธุรกจิไดข้ยายตวัตามลาํดบั จนในปจัจุบนับรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารโล

จสิตกิสแ์บบครบวงจรรายใหญ่ของญีปุ่น่และของเอเชยี ใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าขาที ่1-4 ตามเกณฑ์

ของ สศช. โดยเชีย่วชาญในบรกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 

 

บริการของ KWE 

 

KWE มบีรกิารหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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(1)Air Freight Forwarding 

 

โดยสนิคา้หลกัๆ ทีบ่รษิทัใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร,์ สนิคา้ IT และอเิลก็ทรอนิคส ์

เชน่ semiconductors, สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัการสื่อสาร เชน่ โทรศพัทม์อืถอื, และสนิคา้ทีเ่กีย่วกบั

อุตสาหกรรมยานยนต ์โดยบรษิทัใหบ้รกิารดงัตอ่ไปน้ี 

 

 FOBArrangement (Documentation, Insurance, L/C, etc.) 

 Packaging Service 

 Customs Clearance 

 ULD Intact Service 

 Time-Definite Service 

 Project Management 

 

(2)Ocean Freight Forwarding 

 

สาํหรบัการใหบ้รกิารในสว่นน้ี KWE ทาํหน้าทีเ่ป็น NVOCC โดยในระยะหลงัเน้นไปที่

ตลาดประเทศจนี เน่ืองจากมปีรมิาณการนําเขา้และสง่ออกกบัญีปุ่น่สงู อกีทัง้ระยะทางการขนสง่ไม่

ไกลจากญี่ปุ่น โดยบรษิทัใหบ้รกิารดงัต่อไปน้ี 

 

 LCL/FCL 

 Booking 

 Crating 

 Customs Clearance 

 Break Bulk 

 Project Management 

 

(3)Logistics 

 

KWE ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรตัง้แต่ม ีorder จนสนิคา้ถงึมอืผูร้บั โดยมบีรกิาร

ดงัต่อไปน้ี 

 VMI 

 Order Management 
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 Cross Dock 

 Call Centers 

 Just In Time Operation 

 Reverse Logistics 

 Consultation 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

ในปี 1969 บรษิทัไดข้ยายขอบเขตบรกิารดว้ยการตัง้บรษิทัในฮอ่งกงและสหรฐัอเมรกิา 

จากนัน้บรษิทัได้ตัง้สาํนกังานตวัแทนอกีในหลาย ๆ ประเทศจวบจนปจัจุบนั โดยบรษิทัไดเ้ขา้

ตลาดหลกัทรพัยข์องญีปุ่น่ในปี 1970 ปจัจุบนั KWE Group มบีรษิทัในเครอื 62 บรษิทั มพีนกังาน

ทัง้หมดประมาณ 10,000 คน มบีรษิทัสาขาใน 32 ประเทศทัว่โลก 

ผลประกอบการของ KWE 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ KWE ใน 5 ปีหลงัสุด แสดงดงัตารางที ่4-9 

 

ตารางท่ี 4-9: ผลประกอบการของ KWE Group ปี 2008-2012 

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012 

Net Sales 292,333 260,330 211,836 267,688 264,403 

Operating Income 13,893 9,025 7,451 11,898 13,824 

Net Income 9,160 3,478 4,570 7,880 9,545 
ทีม่า: รายงานประจําปี KWE 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่บรษิทัมกีําไรเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง แมจ้ะไดร้บัผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในปี 2009-2010 และสนึามใินปี 2011 ซึง่สง่ผลใหผ้ลประกอบการ

ประจาํปี 2012 (สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2012)นัน้ลดลงจากปี 2011 อยา่งไรกต็าม แมร้ายได้

จะลดลง แต่กาํไรสุทธกิลบัเพิม่ขึน้เน่ืองมาจากบรษิทัสามารถลดตน้ทุนการบรกิารและการบรหิาร

จดัการลงได้อยา่งเป็นที่น่าพอใจ  

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เหตุการณ์สนึามใินปี 2011 ทาํใหอุ้ปสงคล์ดลงและยงัอยูใ่นชว่งฟ้ืนตวั 

2) เศรษฐกจิทีด่ขีองจนีทาํใหก้ารคา้ระหวา่งจนีกบัญีปุ่น่เพิม่ขึน้ เป็นโอกาสของบรษิทั 
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กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

(1)มกีารจดัตัง้แผนพฒันาระยะกลาง 

 

โดยแผนพฒันาระยะกลางนัน้มรีะยะเวลาตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2010 ถงึเดอืนมนีาคม 

2013 โดยมชีือ่แผนวา่ “Ready for the Next!” ซึง่แบง่เป็นนโยบายหลกัๆ คอื  1) Creating a 

Strong Asia 2) Selling a Strong Asia ซึง่จะไดร้บัการสนบัสนุนโดยนโยบาย  3) Strengthen 

Core Compentencies (HR, Quality, IT) และ 4) Ensure thorough Complicance and 

Strengthen a Management System for the Environment โดยบรษิทัไดใ้ชน้โยบายทัง้ 5 เป็น

แนวทางการปฏบิตังิาน และจะเหน็ไดว้า่บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัตลาดเอเชยีมากกวา่ยโุรปและ

อเมรกิา เน่ืองจากมเีศรษฐกจิทีด่กีวา่  

 

(2)มกีารจดัตัง้แผนพฒันาระยะ 10 ปี 

 

เป็นแผนพฒันาในระยะยาว ชือ่วา่ “The KWE Grand Design for the 21
st
 Century” 

เพือ่ให้บรษิทัต่างๆ ในเครอืไดร้บัทราบร่วมกนัและมแีนวทางในการปฏบิตัไิปในแนวเดยีวกนั ซึง่

บรษิทัมเีป้าหมายหลกั คอื Customer Intimacy คอืการสรา้งความพอใจสงูสุดแก่ลกูคา้ และ  

Serving as a Global Logistics Partner คอืการเป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะดบัโลก โดย

แผนพฒันาระยะยาวน้ีจะถูกเสรมิดว้ยแผนพฒันาระยะกลางของบรษิทั 

 

(3)แบ่งการบรหิารงานตามภมูศิาสตร ์

 

โดยบรษิทัไดแ้บ่งกลุม่การบรหิารงานตามภมูศิาสตรอ์อกเป็น 5 พืน้ที ่เรยีกวา่ Five 

Regional Management System ได้แก่ ญี่ปุน่, ทวปีอเมรกิา, ยุโรป ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา, 

เอเชยีตะวนัออกและโอเชยีเนีย , และ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยแต่ละกลุ่มจะมศีนูยก์ลางเพือ่

บรหิารงานในกลุม่ของตนเองและมกีลยุทธก์ารพฒันาธุรกจิในพืน้ทีข่องตน 

 

(4)เน้นการทาํตลาดในเอเชยี 

 

โดยบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัทวปีเอเชยีเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะประเทศจนี ซึง่บรษิทัมี

การใหบ้รกิารอยู่แลว้ตัง้แตปี่ 1985 รวมถงึประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค เชน่ เกาหลใีต ้ไต้หวนั 

ฟิลปิปินส ์อนิเดยี เวยีดนาม และไทย อกีดว้ย 
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(5)Joint Venture 

 

ในปี 2012 บรษิทัไดต้ัง้บรษิทั Joint Venture กบับรษิทั Gati Ltd. ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร

ขนสง่รายใหญ่ของอนิเดยี ใชช้ือ่บรษิทัวา่ Gati-Kintentsu Express เพือ่เขา้สูต่ลาดอนิเดยี และ

ประสบความสาํเรจ็อยา่งสวยงาม 

 

(6)การเขา้ไปตัง้บรษิทัทอ้งถิน่ในประเทศตา่งๆ เพือ่เขา้สูต่ลาดของประเทศนัน้ และเน้นทีต่ลาด

เกดิใหม ่

 

โดยเมือ่ KWE ตอ้งการจะขยายตลาดไปยงัประเทศใดๆ บรษิทัเลอืกทีจ่ะเขา้ไปตัง้บรษิทั

สาขาของตนในประเทศนัน้ๆ จงึทาํให ้ KWE มบีรษิทัยอ่ยเป็นจาํนวนมากและกระจายอยูท่ ัว่โลก 

ในชว่งหลงั บรษิทัไดเ้น้นการเขา้ไปเจาะตลาดประเทศเกดิใหมท่างเศรษฐกจิ (Emerging Market) 

ซึง่มศีกัยภาพในการเตบิโตสงู โดยลา่สุดในเดอืนมนีาคม 2013 ได้ตัง้บรษิทัในประเทศบราซลิ และ

วางแผนทีจ่ะเขา้ไปในบงัคลาเทศ, กมัพชูา และพมา่  

 

(7)สรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้ และมกีารแชรข์อ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้ระหวา่งหน่วยงานใน

องคก์ร 

 

เน่ืองจากการสือ่สารและการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้รวมถงึหน่วยงานอื่นๆ ทัง้

ภายในและภายนอกองคก์รนัน้มคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมากตอ่การทํางาน บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาองคก์รในสว่นน้ีเพือ่ใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งราบรื่นมากทีส่ดุ และลกูคา้ไดร้บัการ

บรกิารทีใ่หค้วามพงึพอใจสงูสดุ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ KWE ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การมแีผนงานพฒันาทีช่ดัเจนทัง้ระยะกลางและระยะยาว KWE สรา้งแผนพฒันาองคก์รทัง้

ในระยะกลางและระยะยาว โดยแผนระยะกลางนัน้จะเป็นตวัเสรมิใหแ้ผนระยะยาวประสบ

ความสาํเรจ็ การวางแผนและปฏบิตัติามแผนทีว่างไวน้ัน้ทําใหบ้รษิทัมเีป้าหมายการ

พฒันาทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม และหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัสามารถดาํเนินธุรกจิไปใน

แนวทางเดยีวกนัเน่ืองจากมเีป้าหมายรว่มกนั ไมเ่กดิความขดัแยง้หรอืทบัซอ้นกนัในการ

ทาํงาน 

 



 

4-76    Private & Confidential 

 

 

2) การบรหิารงานแบบกระจายอํานาจ จากการที ่KWE มกีารบรหิารงานแบ่งตามภมูศิาสตร ์

หรอืทีเ่รยีกวา่ Five Regional Management System ไมไ่ดร้วมศนูยอ์ยูท่ีบ่รษิทัแมอ่ยา่ง

เดยีว ทําให้ การบรหิารงานคลอ่งตวักวา่ แต่ละกลุม่พืน้ทีส่ามารถวางนโยบายการพฒันา

ของตนเองไดโ้ดยนโยบายตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบรษิทั ซึง่การ

บรหิารงานแบบกระจายอาํนาจน้ีทาํใหบ้รษิทัมแีผนการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัสภาวการณ์

จรงิของแตล่ะพืน้ที ่สามารถแกป้ญัหาไดด้กีวา่เน่ืองจากเป็นการวางแผนจากบุคคลที่

ทาํงานจรงิในพืน้ทีน่ัน้ๆ เมือ่เทยีบกบัการวางแผนงานจากสว่นกลาง 

 

3) การมองหาตลาดใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู หรอืเป็นตลาดทีย่งัไมม่ี

ผูป้ระกอบการมากนกั การที่บรษิทัไมห่ยุดนิ่งในการขยายบรกิารไปสู่ตลาดใหม่ๆ  โดยใน

ระยะหลงันัน้ KWE เน้นการทาํตลาดในประเทศกาํลงัพฒันาทีม่กีําลงัซือ้สงูและมอีตัราการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีด่ ีหรอืเป็นตลาดเกดิใหมท่ีย่งัมผีูป้ระกอบการโลจสิตกิสน้์อย

รายในตลาด ทําใหบ้รษิทัมผีลประกอบการทีด่อียา่งสมํ่าเสมอแมจ้ะเผชญิกบัวกิฤต

เศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนํานโยบายของ KWE ไปปรบัใชก้บัองคก์รของตนได ้ดงัน้ี 

 

1) จดัทําแผนพฒันาของบรษิทัใหช้ดัเจนทัง้ระยะสัน้ กลาง และยาว การมแีผนการดําเนินงาน

ทีช่ดัเจนทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวนัน้ทําให้บรษิทัมเีป้าหมายและมแีนว

ทางการดาํเนินงานทีช่ดัเจน แตล่ะหน่วยงานสามารถปฏบิตังิานตามแนวทางทีว่างไวโ้ดย

ไมก่อ่ใหเ้กดิความสบัสนหรอืทาํงานซ้ําซอ้นกนั 

 

2) ออกไปลงทุนยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต ประเทศทีม่ ี

ความน่าสนใจและมศีกัยภาพในการลงทุนในปจัจุบนัน้ี ไดแ้ก ่พมา่ ซึง่ประเทศไทย

ได้เปรยีบประเทศอื่นๆ ในเรื่องของภูมศิาสตรท์ีต่ดิพมา่ ผูป้ระกอบการไทยควรศกึษา

ขอ้มลูเพือ่การลงทุน ในตา่งประเทศ ไมเ่พยีงเฉพาะพมา่แต่รวมถงึประเทศอื่นๆ ทีม่ ี

ศกัยภาพอกีดว้ย  

 

3) บรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ ผูป้ระกอบการอาจนํานโยบายการบรหิารแบบกระจาย

อาํนาจของ KWE ไปปรบัใช ้โดยใหห้น่วยงานยอ่ยมอํีานาจตดัสนิใจในการบรหิารงานใน
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สว่นของตน ซึง่จะทําใหก้ารวางแผนและการพฒันานัน้เกดิจากบุคคลทีรู่จ้รงิในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

ทาํใหก้ารวางแผนสามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งตรงจุดและการพฒันานัน้ตรงกบัความ

ตอ้งการของพืน้ทีน่ัน้ๆ อยา่งแทจ้รงิ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 17: Yusen Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

Yusen Logistics เป็นบรษิทัเกดิใหมปี่ 2010 โดยเกดิจากการรวมตวักนัของ NYK 

Logistics และ Yusen Air & Sea Service ซึง่ทัง้สองบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนสง่

รายใหญ่ของญี่ปุน่ แบ่งกลุม่ธุรกจิออกเป็น Air Freight Forwarding, Ocean Freight Forwarding, 

และ Contract Logistics & Transport เมือ่จดัการใหบ้รกิารตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ Yusen 

Logistics ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 

 

บริการของ Yusen Logistics 

 

Yusen Logistics นัน้เน้นการใหบ้รกิารแบบ door-to-door แก่ลกูคา้ โดยแต่ละกลุม่ธุรกจิ

นัน้มลีกัษณะการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

 

(1)Air Freight Forwarding 

 

เป็นบรกิารแบบ door-to-door โดยรบัขนสง่สนิคา้หลากหลายประเภท รวมถงึ 

semiconductor และผลติภณัฑย์า ซึง่สนิคา้ทัง้สองประเภทนัน้ต้องการการดูแลเป็นพเิศษ จงึตอ้ง

อาศยัความเชีย่วชาญของผูข้นสง่ ซึง่ Yusen Logistics นัน้มคีวามเชีย่วชาญสงูในการขนสง่สนิคา้

ทัง้สองประเภทน้ี นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารขนสง่แบบ Just In Time (JIT)คอืจะขนสง่

สนิคา้เมือ่ลกูคา้ตอ้งการเทา่นัน้ ลกูคา้ จงึไมต่อ้งเสยีเวลากกัตุนสนิคา้ใน warehouse ซึง่ทาํใหม้ี

ตน้ทุนคา่ดแูลรกัษาสนิคา้ทีส่งูขึน้ 

 

(2)Ocean Freight Forwarding 

 

Yusen ใหบ้รกิารแบบ tailor-made แก่ลกูคา้ ซึง่บรษิทันัน้มปีระสบการณ์อยา่งยาวนาน

สาํหรบัธุรกจิ Ocean Freight Forwarding โดยบรษิทัมพีนัธมติรทางธุรกจิเป็นบรษิทัขนสง่ราย
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ใหญ่ของโลกมากมาย โดยมบีรกิารขนสง่ทัง้แบบ  Full Container Load (FCL), Less than 

Container Load (LCL), Temperature-Controlled Container Load, Special Container, Special 

& Conventional Vessel, และอื่นๆ 

 

(3)Contract Logistics & Transport 

 

บรษิทัไดใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรใน 37 ประเทศทัว่โลก โดยบรกิารนัน้เริม่

ตัง้แต่ขัน้วตัถุดบิไปจนถงึสนิคา้ถงึมอืลกูคา้ โดยบรกิารหลกัๆ นัน้ ได้แก่ Warehousing & 

Distribution, Crossdock, Transport, Supply Chain Consultancy, IT Solutions, Reverse 

Logitstics, และ Value-Added Services อื่นๆ  

 

ขนาดธรุกิจ 

 

Yusen Logistics มขีนาดใหญ่ มสีาขาบรกิารใน 37 ประเทศทัว่โลก จาํนวนสาขา  406 

แห่ง มพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้จาํนวน 1.87 ลา้นตารางเมตร และมพีนกังานมากกวา่ 13,000 คน (ขอ้มลู 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2012) 

 

ผลประกอบการของ Yusen Logistics 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ Yusen Logistics แสดงในตารางที ่4-10 

 

ตารางท่ี 4-10: ผลประกอบการของ Yusen Logistics ปี 2011-2012 

Million Yen 2011 2012 

Net Sales 160,788 309,004 

Gross Profit 36,274 51,708 

Operating Income 4,947 6,272 

Net Income 3,621 2,526 
ทีม่า: รายงานประจําปี Yusen Logistics 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ในปี 2012 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้สงูมาก ซึง่เป็นรายไดท้ีเ่กดิจาก

การรวมกนัของสาขาของบรษิทัในตา่งประเทศ ที่ในปีก่อนหน้านัน้ยงัไมไ่ดม้กีารรวมกนัของบรษิทั

เหลา่นี้ มเีพยีงแคก่ารรวมกนัของบรษิทัภายในประเทศญีปุ่น่เอง อยา่งไรกต็าม แมร้ายไดจ้ะเพิม่
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สงูขึน้มาก แตบ่รษิทัม ี cost of sales รวมถงึการเสยีภาษแีละดอกเบีย้ทีส่งูข ึน้กวา่ในปี 2011 

คอ่นขา้งมาก ทําให ้net income นัน้ลดลง 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ขัน้ตอนการรวมตวักนัของ 2 บรษิทัยงัไมส่มบูรณ์การรวมตวักนัของทัง้สองบรษิทันัน้เสรจ็

สิน้ในเดอืนเมษายน 2012 แต่ในเชงิปฏบิตัแิลว้ บรษิทัยงัตอ้งการการปรบัตวัอกีมากใน

การบรหิารจดัการ ซึง่ปจัจยัน้ีเป็นความทา้ทายของบรษิทัเน่ืองจากการบรหิารจดัการใน

ปจัจุบนัอาจยงัไมร่าบรื่นนกั 

 

2) เศรษฐกจิของโลกทีช่ะลอตวั  และเศรษฐกจิญีปุ่น่ทีย่งัไมฟ้ื่นตวัอยา่งสมบูรณ์จาก

เหตุการณ์สนึาม ิรวมถงึเหตุการณ์น้ําท่วมในประเทศไทยปจัจยัเหลา่น้ีเป็นอุปสรรคของ

บรษิทั และเป็นปจัจยัภายนอกทีบ่รษิทัไมส่ามารถควบคุมได ้โดยเฉพาะเหตุการณ์ภยั

ธรรมชาต ิ

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เสาะหาตลาดใหม่ๆ  ทีก่าํลงัเตบิโตเพือ่เขา้ไปทาํธุรกจิโดยไดจ้ดัตัง้บรษิทัทอ้งถิน่ในบงัคลา

เทศ จดัตัง้สาขาในกมัพชูา และอยูใ่นระหวา่งการสาํรวจตลาดในพมา่และศกึษาลูท่างการ

จดัตัง้บรษิทัตวัแทนในตุรกอีกีดว้ย ซึง่ตลาดเหลา่น้ีลว้นเป็นตลาดเกดิใหมท่ีม่ศีกัยภาพสงู

ในการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 

2) ดงึจุดแขง็ของทัง้ 2 บรษิทัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งเตม็ที่ NYK นัน้เชีย่วชาญดา้น Sea 

Freight Forwarding, Land Transport, Warehousing & Distribution, และ Contract 

logistics สว่น Yusen Air & Sea Service นัน้เชีย่วชาญ  Air Freight Forwarding การ

รวมตวักนัของสองบรษิทัทีม่จุีดแขง็ชดัเจนน้ีทาํให ้ Yusen Logistics กลายเป็นบรษิทัทีม่ ี

ความน่าสนใจต่อลกูคา้ในการเลอืกใชบ้รกิาร 

 

3) อบรมและพฒันาบุคลากรอยา่งจรงิจงัโดยในปี 2011 ได้เริม่ให้มกีารจดัโปรแกรมฝึกอบรม 

“Global Sales Enrichment Program (GSEP)” เพือ่ใหพ้นกังานไดส้รา้งเครอืขา่ยระหวา่ง

กนั และฝึกทกัษะในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ในทุกบรกิาร การฝึกอบรบน้ีจดัขึน้ในทัง้ 5 

พืน้ทีท่ี่ Yusen มสีาขาอยู ่และเน้นการฝึกแบบจาํลองสถานการณ์จรงิ รวมถงึ workshop 



 

4-80    Private & Confidential 

 

 

ต่างๆ และมกีารตดิตามและประเมนิผลอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการจดัอบรมแบบเฉพาะ

สาํหรบัพนกังานทีต่อ้งการเสรมิสรา้งทกัษะเฉพาะดา้น 

 

4) การปรบัโครงสรา้งการบรหิารงาน โดยจดัตัง้แผนกขึน้มาใหมต่ามลกัษณะบรกิารบรษิทัได้

จดัตัง้แผนก  Global Freight Department, Global Air Freight Business Department, 

และ Contract Logistics & Transport Department ขึน้ในปี 2011 เพือ่ใหก้ารบรหิาร

จดัการแยกออกจากกนั และทาํใหบ้รหิารงานนัน้มคีวามคลอ่งตวัมากยิง่ขึน้ 

 

5) เน้นการใหบ้รกิารในบางอุตสาหกรรม บรษิทัมุง่เน้นการใหบ้รกิารและการพฒันาไปทีบ่าง

อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ Project-related (including plant transportation, environmental 

energy), Aircraft-related, Automobile-related, Technology, Retail, Healthcare & 

Medical Equipment, และ Chemical ซึง่จะทําใหก้ารทาํงานนัน้มปีระสทิธภิาพและเกดิ

ความเชีย่วชาญมากกวา่ อกีทัง้อุตสาหกรรมเหลา่น้ียงัเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีาร

เจรญิเตบิโตสงูอกีดว้ย 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Yusen Logistics ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การรวมตวักนัของสองบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญ แลว้นําจุดแขง็ของแต่ละบรษิทัมาใชใ้ห้

เกดิประโยชน์ ปจัจยัน้ีทําใหบ้รษิทัสามารถดงึดดูลกูคา้รายใหม่ๆ  ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารของ

บรษิทัได ้เน่ืองจากเหน็วา่บรษิทัมศีกัยภาพและมคีวามเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารทัง้การ

ขนสง่ทางทะเลและทางอากาศ รวมถงึบรกิารโลจสิตกิส ์

 

2) การมเีครอืขา่ยทีก่วา้งขวางทัว่โลกของทัง้สองบรษิทั การทีท่ัง้สองบรษิทัต่างกเ็ป็นบรษิทั

ใหญ่ มเีครอืขา่ยกระจายตวัอยู่ทัว่โลก เมือ่ทัง้สองบรษิทัมารวมตวักนัจงึยิ่งเสรมิสรา้งความ

แขง็แกรง่ของเครอืขา่ยการใหบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

 

3) การขยายบรกิารไปยงัตลาดใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง  จากการทีบ่รษิทัพยายามเสาะหาตลาด

ในประเทศใหม่ๆ  ทีม่กีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งู (Emerging Countries) เชน่ บงั

คลาเทศกมัพชูา พมา่ และตุรก ีเป็นตน้ ทาํใหบ้รษิทัมรีายไดแ้ละลกูคา้ใหม่ๆ  อยา่ง

ตอ่เน่ือง 
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4) พนกังานมคีวามเชีย่วชาญและมเีทคนิคในการเสนอบรกิารใหแ้กล่กูคา้ ปจัจยัน้ีเ ป็น

ผลสาํเรจ็มาจากโปรแกรม GSEP ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ ทําใหพ้นกังานมคีวาม

เชีย่วชาญในการใหบ้รกิารลกูคา้ มเีทคนิคในการนําเสนอบรกิารแกล่กูคา้ รวมถงึการ

ปฏบิตังิานทีม่คีวามเชีย่วชาญสงู ทาํใหล้กูคา้มคีวามประทบัใจเมือ่ใชบ้รกิารของบรษิทั 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยอาจนํากรณขีอง Yusen Logistics ไปเป็นกรณศีกึษาของตนเองได ้

และสามารถนํากลยุทธท์ี ่Yusen Logistics ใชไ้ปปรบัใชก้บับรษิทัของตนได ้ดงัน้ี 

 

1) ศกึษาถงึจุดแขง็ของบรษิทัและดงึออกมาเป็นจุดเด่นเพือ่ดงึดูดลกูคา้ ผูป้ระกอบการไทย

ควรรูว้า่สิง่ใดคอืจุดแขง็ของบรษิทัของตน แลว้ดงึมนัออกมาสรา้งใหเ้ป็นจุดเด่นเพือ่สรา้ง

ความสนใจแกล่กูคา้ 

2) ขยายเครอืขา่ยการให้บรกิารของบรษิทัออกไปให้กวา้งขวางยิง่ขึน้ โดยการขยายเครอืขา่ย

อาจเป็นการรว่มทุนทางธุรกจิ หรอืการเป็นพนัธมติรกบับรษิทัอื่นๆ  

 

3) ลงทุนในประเทศทีม่แีนวโน้มในการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีด่ี การออกไปลงทุนยงั

ตา่งประเทศนัน้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากปจัจุบนัธุรกจิโลจสิตกิสม์กีารแขง่ขนัสงู

มาก การให้บรกิารแต่ในประเทศนัน้ไมเ่พยีงพอ ผูป้ระกอบการไทยควรออกไปลงทุนยงั

ตา่งประเทศโดยเลอืกลงทุนในประเทศทีม่ศีกัยภาพ มอีนาคตการเตบิโตทางเศรษฐกจิที่

สดใส 

 

4) ฝึกอบรมพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองใหรู้จ้รงิในงานของตนเอง การสรา้งพนกังานทีม่คีวาม

เชีย่วชาญอยา่งแทจ้รงิในงานของตนเองนัน้เป็นอกีปจัจยัหน่ึงของความสาํเรจ็ขององคก์ร 

ผูป้ระกอบการไทยควรมกีารฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเนื่องเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะและเพิม่

คุณภาพการใหบ้รกิาร 
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 กรณีศึกษาท่ี 18: Sumitomo Warehouse 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1899 โดยมสีาํนกังานใหญ่อยูท่ีเ่มอืงโอซากา้ จากนัน้บรษิทัไดข้ยายสาขา

ไปทัว่ญี่ปุ่น เขา้สูต่ลาดหุ้นในปี 1950 และเริม่มสีาขาในต่างประเทศเป็นครัง้แรกเมื่อปี 1972 ที่

เมอืงซานฟรานซสิโก สหรฐัอเมรกิา และไดข้ยายไปยงัประเทศต่างๆ ในยุโรปและเอเชยีจนถงึ

ปจัจุบนั โดยบรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 ตามเกณฑข์อง สศช. 

 

บริการของ Sumitomo Warehouse 

 

Sumitomo Warehouse แบ่งการใหบ้รกิารของตนออกเป็น 6 กลุ่มบรกิารหลกั ไดแ้ก่ 

 

1) Integrated Logisticsเป็นบรกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรแก่ลกูคา้ ใหบ้รกิารทัง้การ

ขนสง่ซึง่มทีัง้แบบทางเรอื ทางอากาศ ทางถนน และการขนสง่ต่อเนื่องหลาย

รปูแบบ, warehousing, และ import and export documentation 

 

2) Document Storage/Trunk Room Servicesเป็นบรกิารเกบ็รกัษาเอกสารและสนิคา้

ทีส่าํคญั ดว้ยระบบการจดัการทีท่นัสมยัและการดแูลรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ โดย

สนิคา้ทีเ่กบ็รกัษานัน้มทีัง้เอกสารสาํคญั, magnetic tape/video tape, งานศลิปะ

และของมคีา่อื่นๆ , ของใชใ้นบา้น, และเครื่องดนตร ีเป็นตน้ นอกจากน้ียงัมบีรกิาร 

Safe Deposit Boxes สาํหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการเกบ็รกัษาของไวใ้นตูนิ้รภยัสว่นตวัอกี

ดว้ย 

 

3) Harbor Transportationเป็นบรกิารที่ท่าเรอื ซึง่แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น Container 

Terminal Operations, Conventional Ship Operations, และShipping Agent 

 

4) Marine Transportationเป็นบรกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเล โดยบรษิทัใหบ้รกิารใน

เสน้ทางของญีปุ่น่ เกาหลใีต ้จนี และ  Pacific Northwest โดยมบีรษิทั Westwood 

Shipping Lines Japan, Senwa Maritime Agency, และ Summit Shipping 

Agency ซึง่เป็นบรษิทัลูกของ Sumimoto Warehouse ใหบ้รกิารในสว่นน้ี 
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5) Real Estate Development and Leasingเป็นบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การ

บรกิารแบ่งเป็น  

 Development, Operation, and Management of Office Buildings and 

Rental Housing 

 Real Estate Brokerage 

 Operation and Management of Rental Galleries 

 

6) Information Systemsเป็นบรกิารดา้นการจดัการขอ้มลูเพือ่ระบบโลจสิตกิสท์ีม่ ี

ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยบรษิทัมรีะบบการจดัการขอ้มลูทีท่นัสมยัเป็นอยา่งยิ่ง 

แบ่งเป็น 

 STOCS: Sumitomo Warehouse Total Online Control System 

 i-SMART: Integrated Inventory and Forwarding System 

 i-GLS: Global Logistics System 

 i-CTS: Cargo Trace System 

 i-WMS: Warehouse Management System 

 Trunk Room Management System 

 Cy2000: Container Yard Management System 

 i-Smart for Air: Integrated Air Cargo System 

โดย i นัน้ ไดแ้ก่ integrated & internet ซึง่แสดงถงึระบบการจดัการขอ้มลูทีม่ ี

ประสทิธภิาพและทนัสมยัสาํหรบัลกูคา้ 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

Sumitomo Warehouse เป็นบรษิทัทีม่ขีนาดคอ่นขา้งใหญ่ มจีาํนวนพนกังานทัง้หมด 

688 คน (ขอ้มลูเดอืนมนีาคม 2012) มบีรษิทัสาขาอยูท่ ัง้ในเอเชยี ตะวนัออกกลาง อเมรกิาเหนือ 

และยุโรป โดยบรษิทัมสีาํนกังานทีจ่นีเป็นจาํนวนมาก 

 

ผลประกอบการของ Sumitomo Warehouse 

 

ผลประกอบการของบรษิทันัน้แสดงในตารางที ่4-11 
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ตารางท่ี 4-11: ผลประกอบการของ Sumitomo Warehouse ปี 2008-2012 

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012 

Net Sales 137,732 131,871 121,619 130,377 139,786 

Operating Income 8,457 7,126 7,910 9,610 9,616 

Net Income 5,230 1,671 3,068 4,372 6,511 
ทีม่า: http://www.sumitomo-soko.co.jp/English/ir/fiancialHilight.html 

 

จากตาราง จะพบวา่ บรษิทันัน้ไดฟ้ื้นตวัจากภาวะซบเซาของเศรษฐกจิโลกในปี 2009 

โดยสามารถสรา้งรายไดแ้ละกาํไรไดส้งูขึน้อยา่งต่อเน่ืองและสงูกวา่ปี 2008 ซึง่เป็นชว่งก่อนเกดิ

วกิฤตเศรษฐกจิ ซึง่บ่งชีไ้ดถ้งึการประสบความสาํเรจ็ในการดําเนนิธุรกจิของบรษิทั 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

เศรษฐกจิทีต่กตํา่ของสหรฐัอเมรกิายุโรป และญีปุ่น่ 

 

เน่ืองจากญีปุ่น่ประสบปญัหาเงนิฝืดมาอยา่งยาวนาน และสหรฐัอเมรกิาและยุโรปซึง่

ตลาดหลกัของผูป้ระกอบการญีปุ่น่นัน้ประสบปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิ ทาํใหป้รมิาณการคา้ระหวา่ง

ญี่ปุน่กบัสหรฐัฯ และยุโรปนัน้ลดลง ปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคของบรษิทัในการดําเนินธุรกจิ  

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) Acquisitionsบรษิทัไดม้กีารซือ้กจิการ ตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บับรษิทั 

โดยในปี 2006 ไดเ้ขา้ซือ้บรษิทั  ISTAR Corporation และ ENSHU TRUCK และในปี 

2011 ไดเ้ขา้ซือ้ Westwood Shipping Lines ของสหรฐัอเมรกิาเพือ่สรา้งความแขง็แกร่ง

ใหก้บัการบรกิารในตลาดสหรฐัฯ 

 

2) การจดัตัง้สาขาขึน้ในตา่งประเทศ รวมถงึการตัง้บรษิทัลกูในประเทศต่างๆ บรษิทัไดต้ัง้

สาขาและตัง้บรษิทัลกูเป็นจาํนวนมากในต่างประเทศ เพือ่ขยายตลาดออกไปใหม้ากทีส่ดุ

ซึง่เป็นกลยุทธห์ลกัอยา่งหนึ่งของบรษิทั แทนทีจ่ะเลอืกใชก้ลยุทธแ์บบ Joint Venture โดย

ประเทศลา่สดุทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไปตัง้บรษิทั คอื เวยีดนาม ซึง่ไดก้อ่ตัง้บรษิทั Sumiso 

(Vietnam) ขึน้ในปี 2012 
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3) ใหบ้รกิารขนสง่แบบ Multimodal แบบ door-to-doorจากการทีบ่รษิทัชจูดุเด่นของตนเอง

ในเรื่องการขนสง่แบบ Multimodal โดยเป็นการสง่แบบ door-to-door ซึง่ทําใหลู้กคา้เกดิ

ความสะดวกสบายในการใชบ้รกิารเพราะไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัการจดัการขนสง่ในประเทศ

ปลายทาง 

 

4) ใหค้วามสาํคญักบัเรื่องการตลาดมาก สาํหรบัการขยายธุรกจิ เน่ืองจากบรษิทัมกีารขยาย

ธุรกจิไปยงัต่างประเทศอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในประเทศใหม่ๆ  บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญั

กบัการตลาดเป็นอยา่งมากเพือ่เขา้สูต่ลาดไดอ้ยา่งประสบความสาํเรจ็ โดยมกีารฝึกอบรม

พนกังานในเรื่องของเทคนิคการขายและการใหบ้รกิาร 

 

5) ผนวกการใหบ้รกิารในธุรกจิอื่นๆ ของเครอื Sumitomo กบับรษิทัเครอืขา่ยของ Sumitomo 

ในประเทศต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยในบรษิทัสาขาของ Sumitomo ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก

นัน้ ลกูคา้สามารถใชบ้รกิารอื่นๆ ในเครอืของบรษิทัได ้จุดประสงคเ์พือ่ลดตน้ทุนและเพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ เพราะสามารถใชบ้รกิารอื่นๆ ไดใ้นทีเ่ดยีวกนั 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Sumitomo Warehouse ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การเน้นการทําตลาดในต่างประเทศอยา่งจรงิจงั  บรษิทัมกีารวางแผนการตลาดอยา่งเป็น

ขัน้ตอนและเป็นระบบเพือ่ขยายธุรกจิในต่างประเทศโดยเน้นการรุกสูต่ลาดเศรษฐกจิเกดิ

ใหมซ่ึง่มอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู จงึทาํใหม้อุีปสงคต์อ่บรกิารขนสง่และโลจิ

สตกิสท์ีส่งูตามไปดว้ย 

 

2) การพฒันาบุคลากรเพือ่สนบัสนุนการขยายงานไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะ บรษิทัไดจ้ดั

โปรแกรมฝึกอบรมเพือ่การขยายงานไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยพนกังานจะได้

เรยีนรูใ้นสิง่ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดตา่งประเทศ ทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

 

3) การ Acquisitions ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ บรษิทัใชก้ลยุทธ ์Acquisitions ไม่มากนกัใน

การขยายธุรกจิ แต่การเขา้ซือ้กจิการในแต่ละครัง้บรษิทัจะตอ้งมัน่ใจวา่การซือ้นัน้จะให้

ผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ โดยบรษิทัจะสามารถเขา้สูต่ลาดไปยงัประเทศนัน้ๆ หรอืเสรมิสรา้ง

ความแขง็แกรง่ทางธุรกจิในประเทศนัน้ได ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเขา้ซือ้บรษิทั Westwood 

Shipping Lines เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของบรษิทัในสหรฐัอเมรกิา 
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4) การใหบ้รกิารการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (multimodal) แบบ door-to-door service

บรกิารน้ีสรา้งความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้จงึทําใหเ้ป็นปจัจยัหน่ึงทีล่กูคา้เลอืกใชบ้รกิาร

ของ Sumitomo Warehouse 

 

5) การรวมการบรกิารต่างๆ นอกเหนือจากโลจสิตกิสเ์ขา้ไปในศนูยบ์รกิารแหง่เดยีวกนั ทาํให้

ลกูคา้สามารถใชบ้รกิารไดง้า่ยโดยไมต่อ้งเสยีเวลาไปตดิตอ่กบัหน่วยงานอื่นๆ  

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนํากลยุทธข์อง Sumitomo Warehouse ไปปรบัใชก้บัองคก์ร

ของตนได ้ดงัน้ี 

 

1) ผูป้ระกอบการไทย ควรออกไปลงทุนทําธุรกจิยงัต่างประเทศเพือ่ขยายฐานธุรกจิของตน

ผูป้ระกอบการไทยไมค่วรอยูแ่ตภ่ายในประเทศเพยีงอยา่งเดยีว แตค่วรพจิารณาถงึการ

ออกไปลงทุนขยายธุรกจิในตา่งประเทศเพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัองคก์รของตน 

 

2) ขยายขอบเขตของการใหบ้รกิารไปสูก่ารใหบ้รกิารขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรปูแบบ หาก

ผูป้ระกอบการมกีารใหบ้รกิารแบบ multimodal แลว้ จะสามารถดงึลกูคา้ใหใ้ชบ้รกิารกบั

บรษิทัมากขึน้เน่ืองจากลกูคา้ไมต่อ้งไปใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในการเปลีย่นโหมด

การขนสง่ 

 

3) เพิม่บรกิารเสรมิตา่งๆ นอกเหนอืจากดา้นโลจสิตกิส์  โดยอาจรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นๆ 

เพือ่อาํนวยความสะดวกแกล่กูคา้ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 19: Mitsubishi Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

Mitsubishi Logistics เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม Mitsubishi โดยมจีดุเริม่ตน้จากการเป็น

แผนก warehousing ของบรษิทั Mitsubishi Kawase-ten ซึง่เป็นตน้กาํเนิดของธุรกจิการธนาคาร

และ warehousing ของกลุม่ Mitsubishi โดยไดก้อ่ตัง้ขึน้ในปี 1887 โดยใชช้ือ่วา่ Tokyo 

Warehouse Limited Company เปลีย่นชือ่เป็น Mitsubishi Warehouse Corporation ในปี 1918
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และสดุทา้ยมาเปลีย่นเป็น Mitsubishi Logistics Corporation ในปี 1996 และใชช้ือ่น้ีมาจนถงึ

ปจัจุบนั บรษิทัมสีาํนกังานใหญ่อยูท่ีก่รุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่ 1-4 

ตามเกณฑข์อง สศช. 

 

บริการของ Mitsubishi Logistics 

 

บรษิทัมกีลุ่มธุรกจิหลกัอยู ่ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ Logistics Services, Real Estate 

Development and Leasing, และ Ship Registration Services โดยกลุม่ Logistics Services นัน้

ไดใ้หบ้รกิารอยา่งหลากหลายในดา้นโลจสิตกิสแ์ละการขนสง่ แบ่งธุรกจิยอ่ยออกเป็น 

 

(1)Warehousing/Distribution Centre 

 

โดยบรษิทัไดม้คีลงัสนิคา้กระจายอยูท่ัว่โลก โดยมบีรกิารเสรมิอื่นๆ นอกเหนอืจากการ

เกบ็รกัษาสนิคา้ ไดแ้ก ่inspection, packing, assembly, order management, และ repair centre 

เป็นตน้ และมกีารบรหิารจดัการดว้ยระบบทีท่นัสมยั ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงูในการใหบ้รกิาร 

 

(2)Truck Transportation 

 

แบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น  

 Consolidated Cargo Service สาํหรบัลกูคา้ทีม่ปีรมิาณสนิคา้ไมม่ากนกั แต่มี

ความถีใ่นการสง่ บรษิทัจะรวบรวมสนิคา้เพือ่ขนสง่รว่มกบัผูป้ระกอบการรายยอ่ย

อื่นๆ โดยใชพ้าหนะคนัเดยีวกนั เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ประหยดัตน้ทุนในการขนสง่ 

 Direct Delivery with Chartered Trucks ใหบ้รกิารสาํหรบัสนิคา้หลากหลาย

ประเภท ทัง้สนิคา้เครื่องจกัรขนาดใหญ่รถไฟ และอื่นๆ โดยบรษิทัมบีรกิารเสรมิใน

การตดิตัง้และรือ้ถอนอกีดว้ย 

 Overseas Freight Container Transportation เป็นบรกิารขนสง่คอนเทนเนอร์

ระหวา่งประเทศ  

 

(3)Railway Transportation 

 

(4)Ocean Transportation (International Transit) 
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โดยบรษิทัทําหน้าทีเ่ป็น NVOCC ใหบ้รกิารการขนสง่แกล่กูคา้ ใหบ้รกิารการนําเขา้และ

สง่ออกจากญี่ปุน่เป็นหลกั 

 

(5)Ocean Transportation (Domestic Transit) 

 

เป็นการขนสง่ระหวา่งท่าเรอืตา่งๆ ตามชายฝ ัง่ญีปุ่น่ 

 

(6)Air Transportation 

 

บรกิารขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ มกีารเชือ่มโยงกบัการขนสง่ทางทะเลและ

บรกิารเสรมิอื่นๆ เชน่ พธิกีารศุลกากร , packing, overland transport, และ warehouse storage 

services เป็นต้น 

 

(7)Import/Export Customs Clearance 

 

ใหบ้รกิารพธิกีารศุลกากร รวมถงึ cargo handling services, packing, และ delivery อกีดว้ย 

(8)Port and Habour Operations 

 

โดยแบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น  

 Container Terminal Operationsใหบ้รกิารสาํหรบัสนิคา้คอนเทนเนอรใ์นท่าเรอื 

Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, และ Hakata ของญีปุ่น่ และยงั

ใหบ้รกิาร vessel loading/unloading, marshalling/storage in the yard, และ 

delivery/receipt ที ่terminal gates อกีดว้ย 

 Conventional Vessel Operationsสาํหรบัสนิคา้ทีไ่มใ่ชค่อนเทนเนอร ์ซึง่รวมถงึ

สนิคา้ทีม่น้ํีาหนกัมากเป็นพเิศษหรอืสนิคา้ทีม่ขีนาดใหญ่พเิศษ, รถยนต,์ และ

พาหนะอื่นๆ โดยบรษิทัใหบ้รกิาร cargo handling โดยพนกังานผูเ้ชีย่วชาญ 

 Miscellaneous Port Operations สาํหรบัสนิคา้ประเภทอื่นๆ ทีม่ไิดน้บัรวมใน

บรกิารสองประเภทขา้งตน้ บรษิทัไดใ้หบ้รกิาร เชน่ Container Freight Station 

(CFS), Inland CY (Container Yard), Empty Conatiner Depot (ECD), 

Container Haulage, และ Vessel Husbanding Agencies แก่สนิคา้เหลา่นัน้ 

 

  



 

Private & Confidential 4-89 

ขนาดธรุกิจ 

 

Mitsubishi Logistics นัน้เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ มพีนกังาน 4,283 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 

มนีาคม 2011)และในปจัจุบนัมสีาขาอยูใ่นประเทศต่างๆ ในทวปีอเมรกิาเหนือ ยุโรป และเอเชยี 

 

ผลประกอบการของ Mitsubishi Logistics 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ Mitsubishi Logistics นัน้แสดงในตารางที ่4-12 

 

ตารางท่ี 4-12: ผลประกอบการของ Mitsubishi Logistics ปี 2008-2012 

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012 

Revenue 169,484 160,977 148,347 175,879 203,697 

Operating Income 12,291 11,321 10,281 12,164 12,533 

Net Income 8,871 6,565 6,105 6,973 7,564 
ทีม่า:http://www.mitsubishi-logistics.co.jp/english/ir/financial.html 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่บรษิทันัน้มอีตัราการเตบิโตของรายไดแ้ละกาํไรทีน่่าพอใจ แมว้า่

จะลดลงในปี 2009-2010 ซึง่เป็นชว่งวกิฤตเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา แต่บรษิทักค็อ่ยๆ ฟ้ืนตวั

และมรีายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโตของประเทศกาํลงัพฒันาเชน่ จนี เวยีดนาม เน่ืองจากบรษิทัไดเ้ขา้

ไปใหบ้รกิารในประเทศกาํลงัพฒันาทีม่กีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งู เชน่ จนีและ

เวยีดนาม ทาํใหเ้ป็นโอกาสของบรษิทัในการทีจ่ะสรา้งรายไดแ้ละขยายกจิการออกไปยงั

ประเทศกาํลงัพฒันาอื่นๆ อกีดว้ย 

 

2) เหตุการณ์สนึามใินปี 2011เหตุการณ์แผน่ดนิไหวและสนึามใินปี 2011 นัน้ทําใหอุ้ปสงคใ์น

ประเทศลดลง แมป้จัจุบนัจะฟ้ืนตวัแต่กย็งัไมก่ลบัมาสงูเท่าก่อนหน้าทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ภยั

ธรรมชาตนิัน้ ปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกจิ แตก่เ็ป็นความทา้ทายของบรษิทั

ดว้ยเชน่กนัทีจ่ะตอ้งหาตลาดต่างประเทศเพือ่มาชว่ยทดแทนอุปสงคใ์นประเทศทีห่ายไป 
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กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) Business Allianceบรษิทัไดต้กลงทาํ Business Alliance กบับรษิทั Japan Airlines และ 

Jupiter Global Limited (3PL ในฮอ่งกงและเป็นบรษิทัลกูของ Japan Airlines) ซึง่เป็นผู้

ใหบ้รกิารรายใหญ่ของบรกิารขนสง่ทางอากาศและโลจสิตกิสเ์พือ่การบรกิารทีม่ ี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ 

 

2) Acquisitionsบรษิทัไดเ้ขา้ซือ้ Fuji Logistics รวมถงึบรษิทัในเครอือกี 10 บรษิทั ทําใหก้าร

บรกิารในประเทศจนี ฮอ่งกง และมาเลเซยีมคีวามเขม้แขง็ยิ่งขึน้ รวมถงึซือ้ Pioneer 

Express International ในสงิคโปร ์เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของการใหบ้รกิารใน

ภูมภิาคเอเชยี 

 

3) การตัง้บรษิทัลกู ( subsidiary)บรษิทัใชก้ลยุทธน้ี์ในการเขา้สูต่ลาดตา่งประเทศ โดย

ประเทศลา่สดุทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไปตัง้บรษิทัลกู คอื เวยีดนาม 

 

4) ใหค้วามสาํคญักบัอุตสาหกรรมยา โดย Mitsubishi Logistics ได้ก่อตัง้บรษิทั Dia 

Pharmaceutical Network (NewCo) ขึน้มาเพือ่ดูแลการขนสง่สนิคา้เวชภณัฑโ์ดยเฉพาะ 

เน่ืองจากบรษิทัเหน็วา่อุตสาหกรรมยานัน้มแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตทีส่งูอยา่งตอ่เน่ือง จงึ

ควรใหค้วามสาํคญัเพือ่กลายเป็นผูนํ้าสาํหรบัการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัอุตสากรรมยา 

 

5) ใหค้วามสาํคญักบัการขยายธุรกจิในประเทศจนี บรษิทัได้มนีโยบายที่จะขยายธุรกจิใน

ประเทศจนีใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ เน่ืองจากจนีเป็นตลาดทีม่กีารเจรญิเตบิโตและมมีลูคา่

การคา้กบัญีปุ่น่สงู โดยบรษิทัเริม่เขา้ไปในจนีตัง้แตปี่ 2004 และยงัมแีผนขยายกจิการ

อยา่งต่อเน่ือง 

 

6) ใหบ้รกิารการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบการขนสง่แบบ Multimodal เป็นอกีกลยทุธห์น่ึงที่

บรษิทัชเูป็นจุดเดน่ โดยเฉพาะสาํหรบัการขนสง่สนิคา้ทีม่ขีนาดใหญ่หรอืมน้ํีาหนกัมาก ซึง่

ลกูคา้จะตอ้งเสยีเวลาในการขนถา่ยและเปลีย่นผูใ้หบ้รกิารหากไมใ่ชบ้รกิาร multimodal 
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ปัจจยัทีท่าํให้ Mitsubishi Logistics ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การหาพนัธมติรทางธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ จากการทีบ่รษิทัมนีโยบายการทาํ Business 

Alliance กบั Japan Airlines ซึง่เป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนสง่และโลจสิตกิสร์ายใหญ่ ซึง่จะ

ชว่ยใหบ้รษิทัมคีวามแขง็แกรง่ในบรกิารการขนสง่สนิคา้ทางอากาศมากยิง่ขึน้ สง่ผลต่อ

ความเชือ่มัน่ของลกูคา้ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 

2) การ Acquisitions ทีเ่สรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บับรษิทั การเลอืกทีจ่ะเขา้ซือ้กจิการทีม่ ี

ความขม้แขง็ มฐีานลกูคา้ทีแ่ขง็แกรง่นัน้เป็นประโยชน์ต่อการใหบ้รกิารในอนาคตของ

บรษิทั ทาํใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็ในการขยายกจิการและเพิม่ฐานลกูคา้ใหก้บับรษิทั 

 

3) การมองหาตลาดใหม่ๆ  อยา่งต่อเนื่อง การทีบ่รษิทัยงัคงมองหาตลาดใหม่ๆ  ในประเทศ

เศรษฐกจิเกดิใหมเ่พือ่ขยายการใหบ้รกิาร ทําใหบ้รษิทัมจีาํนวนลกูคา้เพิม่มากขึน้ และมี

ขอบเขตการบรกิารทีก่วา้งขวางยิง่ขึน้ 

 

4) การใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษกบัอุตสาหกรรมทีต่นเองมคีวามเชีย่วชาญจากเดมิทีบ่รษิทัไม่

มหีน่วยงานรบัผดิชอบในอุตสาหกรรมยาโดยตรงแมจ้ะมคีวามเชีย่วชาญ แต่ปจัจุบนัจาก

การทีบ่รษิทัไดต้ัง้บรษิทัยอ่ยขึน้มาเพือ่ดแูลการใหบ้รกิารอุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะ ซึง่

เป็นอุตสาหกรรมทีม่มีลูคา่สงูและมอีตัราการเจรญิเตบิโตสงู ทําใหบ้รษิทัมภีาพลกัษณ์เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในสนิคา้นัน้ๆในสายตาของลกูคา้  

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนํากรณศีกึษาของ  Mitsubishi Logistics ไปประยุกตใ์ชก้บั

บรษิทัของตนได ้ดงันี้ 

 

1) หาพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่ชว่ยเหลอืกนัในการใหบ้รกิาร การหาพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่

สง่เสรมิกนัในการใหบ้รกิารนัน้จะชว่ยเพิม่ความสามารในการแขง่ขนัใหก้บับรษิทั 

ผูป้ระกอบการไทยควรพจิารณาถงึกลยทุธน์ี้เป็นหน่ึงในทางเลอืกการพฒันาองคก์ร 
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2) ทาํการตลาดเชงิรุก โดยออกไปลงทุนยงัต่างประเทศผูป้ระกอบการไทยควรศกึษาขอ้มลูถงึ

การออกไปลงทุนยงัตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม ่โดยอาจจะเป็น

ประเทศในอาเซยีน ซึง่มศีกัยภาพในการเตบิโตสงู 

 

3) ใหบ้รกิารแก่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ ผูป้ระกอบการไทยอาจเลอืกวาง

ตาํแหน่งตนเองใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์กอุ่ตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ ซึง่จะสง่เสรมิภาพจาํขององคก์รแก่ผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมนัน้เมือ่ตอ้งการใชบ้รกิารโลจสิตกิสจ์ะไดนึ้กถงึบรษิทัเป็นอนัดบัแรกๆ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 20: Mitsui-Soko 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1909 โดยใชช้ือ่วา่ Toshin Soko แลว้มาเปลีย่นเป็น Mitsui-Soko ในปี 

1942 และยงัคงใชช้ือ่น้ีมาจนถงึปจัจุบนั โดยบรษิทัเขา้สูต่ลาดหุน้ในปี 1950 สาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่

ในกรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 

 

บรษิทัใหบ้รกิารขนสง่และโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่ 1-4 ตามเกณฑข์อง สศช.โดยมสีาขาการ

บรกิารทัง้ในประเทศและในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

 

บริการของ Mitsui-Soko 

 

การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บ่งเป็น Core Services และ Specialty Services และยงัมี

บรกิารอื่นๆ นอกเหนอืจากโลจสิตกิสอ์กีดว้ย 

 

Core Servicesไดแ้ก ่ศนูยก์ระจายสนิคา้ , การขนสง่ทางบก (แบ่งเป็นทางถนนและทาง

ราง), การขนสง่ทางอากาศ, การขนสง่ทางน้ํา (แบบ NVOCC), พธิกีารศุลกากร , การใหบ้รกิารที่

ทา่เรอื (Seaport Operations)  

 

Specialty Services ได้แก่  

 Medical Logistics เป็นบรกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัผลติภณัฑย์าและอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์รวมถงึยาทดลอง 
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 SCM Support โดยบรษิทัจะทําหน้าทีเ่ป็น 3PL ใหบ้รกิาร Logistics Solutions แก่

ลกูคา้ 

 Document Storage บรกิารเกบ็รกัษาเอกสารและขอ้มลูอื่นๆ ทีส่าํคญั รวมถงึการ

บรหิารจดัการสนิทรพัยด์า้นขอ้มลูทีล่กูคา้เป็นเจา้ของอกีดว้ย 

 Information Services ใหบ้รกิารลกูคา้ในเรื่องของการบรหิารจดัการขอ้มลู โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการเป็นหลกั 

 

บรกิารอื่นๆ นอกเหนอืจากโลจสิตกิส์  ได้แก่ Trunk Room, Home and Office 

Relocation, Internal Ship Registration Services, Wine House, และ Real Estate 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

บรษิทัมพีนกังานทัง้หมด 844 คน (ขอ้มลู ณ เดอืนมนีาคม 2012) มสีาขาอยูใ่น

สหรฐัอเมรกิา, แคนาดา, เนเธอรแ์ลนด,์ เบลเยีย่ม, เชค, โปแลนด,์ ตุรก,ี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส,์ 

แอฟรกิาใต้, อนิเดยี, สงิคโปร,์ มาเลเซยี, ไทย, อนิโดนีเซยี, ฟิลปิปินส,์ เวยีดนาม, ฮอ่งกง, จนี, 

ไตห้วนั, และเกาหลใีต ้

 

ผลประกอบการของ Mitsui-Soko 

 

ผลประกอบการของ Mitsui-Soko แสดงในตารางที ่4-13 

ตารางท่ี 4-13:ผลประกอบการของ Mitsui-Soko ปี 2008-2012 

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012 

Net Sales 104,371 99,827 88,728 96,766 107,345 

Operating Income 6,660 6,308 6,543 6,549 6,372 

Net Income 1,788 1,732 1,859 2,534 2,151 
ทีม่า: รายงานประจําปี Mitsui-Soko 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เน่ืองหลงัจากทีป่ระสบ

ปญัหาในปี 2009-2010 เน่ืองมาจากอุปสงคท์ีล่ดลงจากภาวะซบเซาของเศรษฐกจิโลก อยา่งไรก็

ตาม กําไรจากการดําเนินงานนัน้ลดลงเลก็น้อยเน่ืองจากต้นทุนการประกอบการนัน้สงูขึน้จากราคา

น้ํามนัในตลาดโลกทีส่งูขึน้ 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโตของจนี จนีนัน้เป็นคูค่า้ทีส่าํคญัของญีปุ่น่ และจากการทีจ่นีมี

เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็ ทาํใหก้ารคา้ระหวา่งจนีกบัญีปุ่น่เพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทัในการเพิม่การลงทุนในดา้นการบรกิารในตลาดประเทศจนี 

 

2) ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศของจนีและญีปุ่น่ทีย่งัเป็นปญัหา จากกรณกีารแยง่ชงิความ

เป็นเจา้ของในหมูเ่กาะชโิกกุ หรอืหมูเ่กาะเตยีวหยใูนภาษาจนี) นัน้ และในปจัจุบนัยงัไมม่ี

ขอ้สรุป โดยเฉพาะความขดัแยง้ในปี 2012 ทีผ่า่นมา ทําใหธุ้รกจิของญีปุ่น่ทีอ่ยูใ่นประเทศ

จนีได้รบัผลกระทบ ปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เปิดใหบ้รกิาร FLEXPRESS ซึง่เป็น package service ระหวา่งจนีกบัญีปุ่น่ โดย 

FLEXPRESS จะใหบ้รกิารทุกอยา่งในจนีในระดบัเดยีวกบัทีม่ใีนญีปุ่น่ และ FLEXPRESS 

ยงัชว่ยสนบัสนุนในเรื่องธุรกจิการขายสนิคา้ออนไลน์ในจนี 

 

2) ลดตน้ทุนทางโลจสิตกิสใ์นบรกิารระหวา่งจนีกบัญีปุ่น่  โดย FLEXPRESS นัน้ยา้ยบรกิาร

เกบ็รกัษาและตรวจสอบสนิคา้ รวมถงึกระบวนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระจายสนิคา้ในประเทศ

จนีใหไ้ปอยูท่ีป่ระเทศจนี จากเดมิทีใ่หบ้รกิารอยูใ่นญีปุ่น่  

3) รว่มมอืกบับรษิทัต่างๆ ในประเทศจนี โดยบรษิทัไดม้คีวามรว่มมอืกบับรษิทัผูใ้หบ้รกิาร

ขนสง่และโลจสิตกิสข์องจนีทัง้ในเรื่องของการตลาด การขาย บรกิารโลจสิตกิส ์และ

กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ให้บรกิาร FLEXPRESS นัน้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

4) ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิทัไดล้งทุนก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานใหม่ๆ  เพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ กอ่สรา้งอาคารสาํหรบัการใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์น

อุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะ เป็นตน้ 

 

5) Acquisitionsซือ้กจิการ SANYO Electric Logistics ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในบรกิารโลจิ

สตกิสส์าํหรบัสนิคา้อเิลก็ทรอนิคส ์และมสีาขาอยูท่ัว่ญีปุ่น่ ซึง่สนิคา้อเิลก็ทรอนิคสเ์ป็น

สนิคา้ที ่Mitsui-Soko ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก, ซือ้บรษิทั JTB Air Cargo แลว้เปลีย่น

ชือ่เป็น Mitsui-Soko Air Cargo 
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6) Mergersโดยในปี 2012 บรษิทัไดร้วมกจิการ Mitsui-Soko Air Cargo กบับรษิทั TAS 

Express ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื  Toyota Group เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารการ

ขนสง่ทางอากาศและเพิม่ยอดขาย เพราะ TAS มฐีานลกูคา้อยูใ่น 10 ประเทศ 

 

7) ใหบ้รกิารการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบโดยบรษิทัไดร้วมการใหบ้รกิารขนสง่ทางอากาศ

และทางเรอืเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็น International Transportation Segment เพือ่ใหบ้รกิารแบบ 

multimodal ซึง่สรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Mitsui-Soko ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การยา้ยการใหบ้รกิารโลจสิตกิสจ์ากญีปุ่น่มาจนี สาํหรบัสนิคา้ทีข่นสง่ระหวา่งจนีกบัญีปุ่น่

นัน้ บรษิทัไดย้า้ยฐานการใหบ้รกิารหลกัจากญีปุ่น่มาอยูท่ีป่ระเทศจนี ซึง่มตีน้ทุนในการ

บรหิารจดัการทีต่ํ่ากวา่ ทําใหต้น้ทุนการใหบ้รกิารลดลง 

 

2) การหาบรษิทัทีม่ศีกัยภาพเพือ่ทําธุรกจิรว่มกนั โดยบรษิทัไดท้ําธุรกจิร่วมกบับรษิทัหลาย

บรษิทัทีม่คีวามแขง็แกรง่ทางธุรกจิ มศีกัยภาพในการเตบิโต และมฐีานลกูคา้เดมิทีเ่หนียว

แน่น โดยความรว่มมอืกนันัน้มหีลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก ่ BusinessAlliances, Mergers, 

และ Acquisitions  

 

3) การเน้นใหบ้รกิารในประเทศจนี เน่ืองจากประเทศจนีนัน้เป็นประเทศทีม่มีลูคา่การคา้กบั

ญีปุ่น่สงู อกีทัง้ยงัมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งูอยา่งต่อเนื่อง และตลาดใน

ประเทศมขีนาดใหญ่มากเน่ืองจากประชากรทีม่จีาํนวนมากกวา่พนัลา้นคน ทําใหจ้นีเป็น

ประเทศทีบ่รษิทัใหค้วามสนใจในการพฒันาธุรกจิมากทีส่ดุ 

 

4) ใหค้วามสาํคญักบัธุรกจิออนไลน์เน่ืองจากธุรกจิออนไลน์นัน้มอีตัราการเตบิโตสงูในปจัจุบนั 

ทาํใหบ้รษิทัหนัมาใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ออนไลน์มากขึน้ และทําใหบ้รษิทั

สามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้จากอุปสงคก์ารขนสง่สนิคา้ของธุรกจิออนไลน์ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

5) การรวม function การขนสง่ทางอากาศและทางเรอืเขา้ดว้ยกนั ดว้ยกลยุทธน้ี์ทาํใหบ้รษิทั

สามารถใหบ้รกิารการขนสง่แบบ Multimodal ได้อยา่งราบรื่นกวา่การทีท่ัง้สองบรกิารนัน้

แยกจากกนั ทาํใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 
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บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

1) ศกึษาถงึตน้ทุนการใหบ้รกิารอยา่งรอบคอบ ผูป้ระกอบการไทยควรศกึษาถงึโครงสรา้ง

ตน้ทุนของตนเอง เพือ่หาวธิกีารลดตน้ทุนโดยทีคุ่ณภาพการใหบ้รกิารยงัคงเดมิ 

 

2) เสาะหาพนัธมติรทางธรุกจิผูป้ระกอบการไทยควรหาบรษิทัเพือ่มาเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ

กนั เพือ่ชว่ยสนบัสนุนการใหบ้รกิารของบรษิทัในต่างประเทศ ดงัเชน่ที่  Mitsui-Soko มี

พนัธมติรทางธุรกจิในประเทศจนี 

 

3) ศกึษาถงึการใหบ้รกิารในธุรกจิออนไลน์ในไทยเพือ่เปิดการใหบ้รกิารในอนาคต 

 

 กรณีศึกษาท่ี 21: Nippon Express 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1937 โดยมรีากฐานมาจากการเป็นบรษิทัรฐัวสิาหกจิ โดยรวบรวมบรษิทั

ขนสง่รายยอ่ยทัว่ประเทศใหม้าเป็นสว่นหน่ึงของบรษิทัเน่ืองจากญีปุ่น่ตกอยูใ่นภาวะสงครามใน

สงครามโลกครัง้ที ่ 2 รฐับาลจงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะบรหิารการขนสง่จากศนูยก์ลาง แตใ่นปี 1950 

บรษิทัไดแ้ปรรปูเป็นบรษิทัมหาชนและขยายกจิการเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั  

โดยบรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 ตามเกณฑข์อง สศช. และเน้นทีบ่รกิารการ

ขนสง่และ Logistics Solutions เป็นหลกั 

 

บริการของ Nippon Express 

 

Nippon Express แบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 6 กลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ 

 

(1)Air Freight 

 

โดยบรษิทัมเีสน้ทางการใหบ้รกิารมากกวา่ 1,000 เสน้ทาง และยงัใหบ้รกิารที่

นอกเหนือจากการขนสง่ ไดแ้ก ่บรกิาร pick-up, พธิกีารศุลกากร, และ delivery and distribution 

อกีดว้ย โดยบรษิทัใชเ้ทคโนโลย ีเครื่องมอื และอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการบรหิารจดัการและ

ใหบ้รกิาร 
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(2)Marine Transport 

 

รบัขนสง่สนิคา้ทัง้แบบ FCL, LCL, และ Break Bulkสนิคา้ทีม่ขีนาดใหญ่หรอืมน้ํีาหนกั

มากเป็นพเิศษ และมบีรกิารขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรปูแบบโดยใชช้ือ่บรกิารวา่ “Arrow International” 

ซึง่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ทัว่โลกอกีดว้ย 

 

(3)Moving Service 

 

เป็นบรกิารขนยา้ยสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการยา้ยบา้นหรอืสาํนกังาน รวมถงึ บรกิารขนยา้ย

เฉพาะภายในประเทศ บรกิารเกบ็รกัษา บรกิารขนยา้ยรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และบรกิารขน

ยา้ยเปียโนอกีดว้ย 

 

(4)Fine Arts Transport 

 

บรกิารขนยา้ยงานศลิปะทีม่มีลูคา่สงู ซึง่ตอ้งอาศยัความเชีย่วชาญและเทคนิคระดบัสงูใน

การขนยา้ย เนื่องจากงานเหลา่น้ีไมค่วรถกูสมัผสัโดยมนุษย ์ตอ้งการการควบคมุอุณหภมูใินการ

เกบ็รกัษา บรษิทัเคยขนยา้ยงานศลิปะชิน้สาํคญั ๆ ของโลกมามากมาย เชน่ Venus de Milo, 

Mona Lisa, ภาพ Liberty Guiding the People จากพพิธิภณัฑ ์Louvre, และโบราณวตัถุจากนคร

วดั เป็นตน้ 

 

(5)Heavy Haulage 

 

บรกิารขนสง่เครื่องจกัรทีม่ขีนาดใหญ่หรอืมน้ํีาหนกัมากเป็นพเิศษดว้ยการใชเ้ครื่องมอืที่

ทนัสมยัในการขนสง่ 

 

(6)Logistics Design & IT 

 

เป็นบรกิารทีช่ว่ยเหลอืลกูคา้ในดา้น Supply Chain Management อยา่งครบวงจร เพือ่

ชว่ยลดตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสแ์ละ supply chain แก่ลกูคา้ โดยบรษิทัจะมบีรกิาร Support 

Solutions ซึง่เป็นบรกิารทีช่ว่ยเหลอืลกูคา้ในการบรหิารจดัการ supply chain ของตนให้มี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ 
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ขนาดธรุกิจ 

 

Nippon Express เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ โดยมจีาํนวนพนกังานมากกวา่ 35,000 คน มี

บรษิทัในเครอืกระจายอยูท่ ัว่โลกในทุกทวปี โดยจาํนวนบรษิทัและตวัแทนในเครอืนัน้มจีาํนวน 438 

บรษิทัใน 40 ประเทศ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2012) 

 

ผลประกอบการของ Nippon Express 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ Nippon Express นัน้ แสดงในตารางที ่4-14 

 

ตารางท่ี 4-14:ผลประกอบการของ Nippon Express ปี 2008-2012 

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012 

Revenues 1,901,433 1,828,946 1,569,633 1,617,185 1,628,027 

Operating Income 48,502 33,513 37,535 31,629 37,497 

Net Income 36,439 15,172 12,566 8,541 26,949 
ทีม่า: Nippon Express Fact Book 2012 

 

จากตารางจะเหน็ไดว้า่บรษิทัไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาและ

ราคาน้ํามนัโลกที่เพิม่สูงขึน้ทําใหร้ายได้ลดลงแต่ต้นทุนเพิม่ขึน้ อกีทัง้ในปี 2011 ญีปุ่น่ยงัไดเ้จอกบั

เหตุการณ์แผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่และสนึาม ิทําใหอุ้ปสงคภ์ายในประเทศลดลงเป็นอยา่งมาก แมใ้นปี 

2012 จะฟ้ืนตวัมาแต่ยงัไมก่ลบัเขา้สูส่ภาวะเดมิอยา่งสมบรูณ์ อกีทัง้เหตุการณ์น้ําท่วมใหญใ่นไทย

ซึง่เป็นฐานการผลติสาํคญัของญีปุ่น่กย็งัสง่ผลกระทบตอ่การผลติของโรงงานของญีปุ่น่ในไทยเป็น

อยา่งมาก 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เศรษฐกจิในประเทศกําลงัพฒันาใหม่ ประเทศกาํลงัพฒันา เชน่ กมัพชูา เวยีดนาม ซึง่มี

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูนัน้เป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะขยายตลาดการ

ใหบ้รกิารออกไปเพือ่สรา้งรายไดช้ดเชยกบัตลาดทางอเมรกิาและยุโรปทีซ่บเซา 

 

2) การเปิดเขตเสรทีางการคา้ การเปิดเขตเสรทีางการคา้ระหวา่งญีปุ่น่กบัประเทศต่างๆ นัน้

เป็นโอกาสในการลงทุนขยายตลาดของบรษิทั  
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3) ภยัธรรมชาติภยัธรรมชาตเิป็นปจัจยัภายนอกทีบ่รษิทัไมส่ามารถควบคมุได ้เมือ่เกดิขึน้ก็

เป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) บุกตลาดอนิเดยีและบงัคลาเทศอยา่งจรงิจงั จากการทีญ่ีปุ่น่เปิดเสรกีารคา้กบัอนิเดยี 

(CEPA) โดยใหค้วามสาํคญักบัเสน้ทางการขนสง่สนิคา้ระหวา่งอนิเดยีกบัประเทศตา่งๆ 

ในเอเชยีใต ้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และจนี โดยใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้จากประเทศตา่งๆ 

ในเอเชยีทีบ่รษิทัใหบ้รกิารอยู่ไปยงัอนิเดยี , เปิดสาขาในบงัคลาเทศ , กอ่สรา้ง  Logistics 

Center, เปิดบรกิารเสน้ทาง Mekong-India Express Intermodal Transport ระหวา่งไทย

กบัอนิเดยี , เปิดบรกิาร NEX-FORWARDING Bengal SAT! ซึง่เป็นบรกิารแบบ 

intermodal transport ทางอากาศและทางทะเลเพือ่การขนสง่ระหวา่งบงัคลาเทศกบัญีปุ่น่ 

 

2) เปิดตลาดในกมัพชูา โดยการเปิดสาขาตวัแทน เน่ืองจากบรษิทัเลง็เหน็วา่กมัพชูาจะมกีาร

เตบิโตทางเศรษฐกจิจากอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ จากการเปิดเสร ี AEC และ

รสัเซยี โดยใชว้ธิจีดัตัง้บรษิทั subsidiary ขึน้มาในประเทศนัน้ๆ  

3) ขยายบรกิารในประเทศเวยีดนามโดยบรษิทัไดจ้ดัตัง้ Logistics Center ในเวยีดนาม ชือ่วา่ 

Song Than Logistics Center เพือ่ให้บรกิารสาํหรบัผูป้ระกอบการของญีปุ่น่ทีไ่ปทําธุรกจิ

ในเวยีดนาม 

 

4) เปิดบรกิาร Southern Mekong Land Bridge Express สาํหรบัการขนสง่ระหวา่งไทย 

กมัพชูา และเวยีดนาม โดยบรษิทัไดร้บัใบอนุญาตขนสง่ขา้มแดน ซึง่บรษิทัมแีผนจะ

เชือ่มตอ่บรกิารน้ีใหก้ลายเป็นการขนสง่ระดบัภมูภิาค โดยเชือ่มเสน้ทางนี้กบัเซีย่งไฮแ้ละ

สงิคโปร ์

 

5) เปิด sales office ในรสัเซยี ในศนูยก์ลางอุตสาหกรรมยานยนต์เน่ืองจากอุตสาหกรรมยาน

ยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็และมแีนวโน้มที่รสัเซยีจะกลายเป็นตลาด

รถยนตท์ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 

 

6) Acquisitionsโดยเขา้ซือ้บรษิทั  Associated Global Systems (AGS) ของสหรฐัอเมรกิา 

เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ของบรษิทัในการใหบ้รกิารในสหรฐัอเมรกิา 
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ปัจจยัทีท่าํให้ Nippon Express ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การจบักระแสและทศิทางของเศรษฐกจิและการคา้โลก Nippon Express ได้ตดิตาม

สถานการณ์เศรษฐกจิทัง้ในประเทศและในระดบัโลก แลว้ปรบักลยุทธก์ารดาํเนินงานของ

บรษิทัใหท้นัต่อสถานการณ์เชน่ การเขา้สูต่ลาดประเทศกําลงัพฒันาใหม ่และการบุกตลาด

อาเซยีน เป็นตน้ 

 

2) การใชป้ระโยชน์จากเขตการคา้เสรไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัมกีาร

ตดิตามขา่วสารเศรษฐกจิโลกอยูต่ลอดเวลา จงึทาํใหบ้รษิทัสามารถใชป้ระโยชน์จากความ

ตกลงเขตการคา้เสรรีะหวา่งญีปุ่น่กบัประเทศตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

3) ความรวดเรว็ในการเขา้สูต่ลาดประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ จากการทีบ่รษิทัเขา้สูต่ลาด

ประเทศกาํลงัพฒันาเกดิใหมอ่ยา่งรวดเรว็ทาํใหส้ามารถไดฐ้านลกูคา้มากกวา่บรษิทัทีเ่ขา้สู่

ตลาดชา้กวา่ 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนํากลยุทธข์อง Nippon Express ไปปรบัใชก้บัองคก์รของตน

ได้ ดงัน้ี 

 

1) ปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ใหท้นัต่อสถานการณ์ปจัจุบนั เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกนัน้

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา ผูป้ระกอบการจงึควรตดิตามขา่วสารอยา่งสมํ่าเสมอ

และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ โดยมคีวามยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการองคก์ร 

 

2) ใหค้วามสาํคญักบัการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน เน่ืองจากผูป้ระกอบการไทยไดเ้ปรยีบในเรื่อง

ทําเลที่ตัง้ของไทยทีอ่ยูต่รงกลางอาเซยีน การขนสง่สนิคา้ผา่นแดนระหวา่งประเทศต่างๆ 

จะมคีวามสาํคญัมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะเพือ่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมผีลบงัคบัใช ้

ผูป้ระกอบการจงึควรหนัมาใหค้วามสนใจการขนสง่ลกัษณะนี้ใหม้ากขึน้ 

 

3) รุกไปยงัตลาดใหม่ๆ  ทีเ่ศรษฐกจิเจรญิเตบิโตไดด้ีผูป้ระกอบการควรมองหาตลาดใหม่ๆ  ที่

มศีกัยภาพ มอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีด่ ีเพือ่เขา้ไปลงทุนทําธุรกจิ เชน่ 

อนิเดยี กมัพชูา เป็นตน้ 
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4) ศกึษาถงึสทิธปิระโยชน์จากการจดัทาํเขตการคา้เสร ีและใชป้ระโยชน์จากเขตการคา้เสรใีห้

มากที่สุดดงัเชน่ที ่Nippon Express ใชเ้ป็นกลยุทธห์ลกัอยา่งหน่ึงของบรษิทัเพือ่กา้วไปสู่

การเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะดบัโลก 

 

 กรณีศึกษาท่ี 22: Yamato Transport 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1919 และเขา้สูต่ลาดหุน้ในปี 1949 และขยายกจิการเรื่อยมา ปจัจุบนั 

สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รุงโตเกยีว และบรษิทัใหบ้รกิารรบัสง่พสัดุและไปรษณยีภณัฑส์าํหรบัลกูคา้

ทัว่ไปและลูกคา้ธุรกจิ เมื่อจดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ บรษิทัจะใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่5  

 

บริการของ Yamato Transport 

 

บรษิทัแบ่งธุรกจิออกเป็น 6 กลุม่ คอื Delivery, BIZ-Logistics, Home Convenience, e-

Business, Financial, และ Truck Maintenance โดยบรกิารหลกัคอื Home Delivery (TA-Q-BIN) 

และบรกิารขนสง่พสัดุไปยงั mail room หรอื mail box ทีเ่รยีกวา่ Kuroneko Mail Services ซึง่มี

รปูแบบการใหบ้รกิารทีห่ลากหลายมาก 

 

(1)บรกิารสาํหรบัลกูคา้ทัว่ไป (Personal Customers) 

 

บรกิารขนสง่ภายในประเทศ  แบ่งเป็น TA-Q-BIN, Cool TA-Q-BIN, PC TA-Q-BIN, 

Kuroneko Mail-Bin, TA-Q-BIN Collect, Household Goods TA-Q-BIN, Fine Art Transport, 

Airport TA-Q-BIN, Round Trip TA-Q-BIN, Golf TA-Q-BIN, Ski TA-Q-BIN, TA-Q-BIN Time 

Service, Express TA-Q-BIN, Domestic Moving, และ Multiple-parcel reduction 

System/Coupon tickets 

 

บรกิารขนสง่ระหวา่งประเทศ  แบ่งเป็น International TA-Q-BIN และ Ku･ro･ne･ko 

International Moving 

 

นอกจากนี้ยงัมบีรกิารเสรมิอื่นๆ เชน่ บรกิารทีใ่หล้กูคา้สามารถเลอืกวสัดุสาํหรบัหบีหอ่

ได้ เป็นตน้ 



 

4-102    Private & Confidential 

 

 

(2)บรกิารสาํหรบัลกูคา้ธุรกจิ (Business Customers) 

 

บรกิารขนสง่ภายในประเทศ  แบ่งเป็น TA-Q-BIN,Cool TA-Q-BIN, Kuroneko Mail-Bin, 

TA-Q-BIN Collect, TA-Q-BIN Time Service/S-PAT9am Delivery, Express TA-Q-BIN, Air 

Express, Time Delivery และมบีรกิารเสรมิอื่นๆ ได้แก่  Yamato Business Members, Today 

Shopping Service, และ Yamato Global Direct 

 

บรกิารขนสง่ระหวา่งประเทศ  แบ่งเป็น International TA-Q-BIN, Kuroneko Global 

Mail-Bin, และ UPS Worldwide Express Saver 

 

บรกิาร Business Solutions แบ่งเป็น Solutions for Mail Order Dealer, Global 

Logistics Solution, Today Shopping Service, Yamato Global Direct, Logistics System 

Support by Yamato Group, E-Business Support by Yamato Group, และ Settlement and 

Office Work Support by Yamato Group 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

มจีาํนวนพนกังานมากถงึ 177,301 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2012)และจาํนวน

การสง่พสัดุและไปรษณยีแ์บบ TA-Q-BIN และ KuronekoMail แสดงในตารางที ่4-15 

 

ตารางท่ี 4-15: ปริมาณการขนส่ง TA-Q-BIN และ Kuroneko Mail ปี 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

TA-Q-BIN (Million of parcels) 1,236 1,232 1,262 1,348 1,423 

Kuroneko Mail (Million of units) 2,206 2,231 2,262 2,312 2,187 
ทีม่า: รายงานประจําปี Yamato Transport 

 

ผลประกอบการของ Yamato Transport 

 

ผลประกอบการของ Yamato Transport แสดงในตารางที ่4-16 
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ตารางท่ี 4-16:ผลประกอบการของYamato Transport ปี 2008-2012 

Million Yen 2008 2009 2010 2011 2012 

Operating Revenues 1,225,974 1,251,922 1,200,834 1,236,520 1,260,833 

Operating Income 68,180 55,721 61,389 64,314 66,651 

Net Income 35,353 25,523 32,282 33,208 19,787 
ทีม่า: รายงานประจําปี Yamato Transport 

 

จากตารางที ่ 4.17 และ 4.18 จะเหน็ไดว้า่บรกิาร TA-Q-BIN นัน้มแีนวโน้มเจรญิเตบิโต

สงูขึน้เรื่อยๆ สว่นบรกิาร Kuroneko Mail นัน้มกีารเจรญิเตบิโตทีค่อ่นขา้งคงทีใ่นปี 2008-2011 แต่

ลดลงในปี 2012 เน่ืองจากนโยบายใหมข่องบรษิทัทีเ่ขม้งวดกบัการรบัพสัดุมากขึน้ สว่นผล

ประกอบการของบรษิทันัน้แมจ้ะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ในปี 2012 แต่กาํไรลดลงเน่ืองจากตน้ทุนการ

ใหบ้รกิารทีส่งูขึน้ เชน่ ราคาน้ํามนั เป็นตน้ 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ความตอ้งการทีส่งูขึน้ของผูบ้รโิภค ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสและความทา้ทายของบรษิทัทีจ่ะ

นําเสนอบรกิารทีต่รงใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามคาดหวงัสงูขึน้ และมคีวามตอ้งการบรกิารที่

ซบัซอ้นขึน้ 

 

2) การเจรญิเตบิโตของธุรกจิ E-commerceดงัเชน่ผูป้ระกอบการธุรกจิขนส่งพสัดุและ

ไปรษณยีร์ายอื่นๆ ทีไ่ดก้ลา่วไปก่อนหน้า ธุรกจิ E-commerce นัน้สง่ผลใหจ้าํนวนพสัดุ

และไปรษณยีเ์จรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็จากการซือ้ของผา่นอนิเตอรเ์นต ปจัจยัน้ีเป็น

โอกาสของบรษิทัทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิออนไลน์อยา่งครบวงจร 

 

3) เศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโตของเอเชยี ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะขยายการใหบ้รกิาร

ออกไปยงัประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากญี่ปุน่ 

 

4) การพฒันาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคต่อธุรกจิของบรษิทัเน่ืองจาก

ความตอ้งการสง่ไปรษณยีไ์ดล้ดลงเนื่องจากประชาชนหนัมาตดิต่อสือ่สารกนัผา่น

อนิเตอรเ์นตมากขึน้ แตก่เ็ป็นโอกาสของบรษิทัดว้ยเชน่กนัในการทีจ่ะบูรณาการ

เทคโนโลยใีหเ้ขา้กบับรกิารขององคก์รใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
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กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

(1)ทําบรษิทัใหผู้กพนัและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวถิชีวีติของผูค้นให้มากทีสุ่ด 

 

Yamato Transport ดาํเนินธุรกจิโดยพยายามเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของวถิชีวีติของ

ประชาชน โดยใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิชวีติในประจาํวนัตา่งๆ และมกีารใหบ้รกิารแบบ

ครบวงจร และทําใหเ้กดิความผกูพนัและความเคยชนิ เมือ่ประชาชนตอ้งการใชบ้รกิารอะไรกจ็ะนกึ

ถงึบรษิทัก่อนเป็นลาํดบัตน้ๆ  

 

บรกิารใหมท่ีบ่รษิทัเสนอในปี 2012 เชน่ Today Shopping Service, Net Super 

Support Service, และ Kuroneko Members เป็นตน้ โดยบรษิทัวางแผนทีจ่ะขยายขอบเขตของ  

Kuroneko Members ใหค้รอบคลุมวถิชีวีติประจาํวนัของผูค้นใหม้ากยิง่ขึน้ในปี 2013 

 

(2)เป็นพนัธมติรกบัรฐับาล และองคก์รภาครฐัทอ้งถิ่น รวมถงึบรษิทัอื่นๆ เพือ่ใหบ้รกิาร Kuroneko 

Members 

 

Kuroneko Members นัน้เป็นบรกิารทีส่รา้งความสะดวกสบายใหแ้กผู่ท้ีเ่ป็นสมาชกิ โดย

สมาชกิ Kuroneko Members จะไดส้ทิธพิเิศษต่างๆ มากมาย และสามารถซือ้ของไดท้ีร่า้นสะดวก

ซือ้และ outlets ตา่งๆ โดยใชบ้ตัร Kuroneko Member Card แทนบตัรเงนิสด สรา้งความดงึดูดใจ

ใหแ้ก่ประชาชนเป็นอยา่งมากในการเขา้เป็นสมาชกิ  

 

(3)ใหค้วามสาํคญักบัการขยายบรกิาร TA-Q-BIN ไปในภูมภิาคเอเชยี 

 

เน่ืองจากภูมภิาคเอเชยีนัน้มแีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีบรษิทัจงึตอ้งการขยายการใหบ้รกิาร

ของตนเองออกไปใหค้รอบคลุมประเทศต่างๆ ในภูมภิาคเพือ่ผลกัดนัใหบ้รษิทักลายเป็นผู้

ใหบ้รกิารรบัสง่พสัดุและไปรษณียภณัฑแ์ถวหน้าของเอเชยี โดยในปจัจุบนับรษิทัมเีครอืขา่ยการ

บรกิารในเซีย่งไฮ ้สงิคโปร ์ฮอ่งกง และลา่สุดคอื มาเลเซยี ทําให้เครอืขา่ยการขนส่งของแต่ละ

ประเทศนัน้เชือ่มโยงกนั 

 

(4)เสนอบรกิารทีม่คีวามหลากหลายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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โดยบรกิารของบรษิทันัน้แบ่งยอ่ยออกไปอกีมากมายดงัทีไ่ดก้ลา่วไปในสว่นของบรกิาร

ของบรษิทั ซึง่ทาํใหล้กูคา้สามารถเลอืกใชบ้รกิารทีใ่กลเ้คยีงกบัความตอ้งการของตนเองไดม้าก

ทีสุ่ด  

 

(5)นําระบบ IT มาใชก้บัธุรกจิเพือ่บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามซบัซอ้นเพิม่ขึน้ 

 

โดยบรษิทัไดพ้ฒันาระบบ FRAPS (Free Rack Auto Pick System) ขึน้มาเพือ่

ใหบ้รกิารสาํหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการการขนสง่แบบเรง่ดว่นพเิศษ นอกจากน้ีสาํหรบัลกูคา้ธุรกจิ บรษิทั

ยงัไดพ้ฒันาระบบ IT ของบรษิทัเพือ่ใหบ้รกิาร Logistics Solutions แบบครบวงจรแกล่กูคา้ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Yamato Transport ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การศกึษาและพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เน่ือง Yamato Transport ได้ปรบัปรุงรูปแบบ

การใหบ้รกิารของบรษิทัอยา่งตอ่เน่ือง โดยบรกิารหลกัคอื TA-Q-BIN และ Kuroneko นัน้

จะมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติและความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไปของผูค้น 

 

2) บรกิารทีห่ลากหลายใหผู้ใ้ชบ้รกิารเลอืกไดต้รงความต้องการมากทีสุ่ด จากบรกิารของ

บรษิทัทีเ่สนอใหแ้กล่กูคา้ โดยเฉพาะลกูคา้บุคคลทีบ่รษิทัมบีรกิารใหเ้ลอืกอยา่ง

หลากหลาย ทําใหล้กูคา้ไดใ้ชบ้รกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของตนเอง 

 

3) ความเขา้ใจถงึความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งการบรกิารในระดบัทีส่งูขึน้

นอกเหนือจากบรกิารขนสง่แลว้ บรษิทัยงัไดข้ยายบรกิารใหค้รอบคลุมความตอ้งการใน

ชวีติประจาํวนัของลกูคา้ ทัง้การ  Shopping ทัง้ทีร่า้นคา้ในอนิเตอรเ์นต , และการจา่ย

คา่บรกิารตา่งๆ เป็นตน้ 

 

4) การพฒันาเทคโนโลยใีนการใหบ้รกิาร บรษิทัไดนํ้าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาปรบัปรุงการ

ใหบ้รกิารของตนเอง ทําใหบ้รกิารนัน้มคุีณภาพสงูและประหยดัเวลามากขึน้ 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนํากรณขีอง Yamato Transport ไปประยุกตใ์ชก้บับรษิทัของ

ตนเองได ้ดงันี้ 
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1) ศกึษาถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทผู้ป้ระกอบการ

ควรใหค้วามสาํคญักบัลกัษณะของความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม

ยุคสมยัเพือ่ใหก้ารบรกิารตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีส่ดุ 

2) การสรา้งใหอ้งคก์รมคีวามผกูพนักบัผูค้นและชุมชน ดว้ยนโยบายน้ีจะทําใหผู้บ้รโิภค

รูส้กึใกลช้ดิกบัองคก์รมากขึน้ และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตีอ่องคก์ร 

3) ขยายบรกิารออกไปยงัต่างประเทศ 

4) สรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรเพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ทางธุรกจิ 

5) พฒันาระบบ IT และเทคโนโลยอีื่นๆ เพือ่ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร 

เน่ืองจากการนําเอาเทคโนโลยมีาปรบัใชก้บัการใหบ้รกิารของบรษิทัจะทาํใหบ้รกิาร

นัน้มคีวามทนัสมยั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดห้ลากหลายและรวดเรว็กวา่ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 23: บริษทัไม่ระบุช่ือ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

บรษิทัไมร่ะบุชือ่แห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ ใหบ้รกิารการขนสง่เตม็รปูแบบแก่ลกูคา้ใน

อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไมว่า่จะเป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภค, สนิคา้เกษตร, และสนิคา้

อเิลก็ทรอนิกส ์และเน่ืองจากลกูคา้มคีวามตอ้งการใชบ้รกิารเป็นจาํนวนมากกวา่ขดีความสามารถ

ในการใหบ้รกิารของบรษิทั บรษิทัจงึไดม้กีาร Outsource การบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ 

 

ปัญหาท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) บรษิทัไมส่ามารถควบคุมคุณภาพการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการทีบ่รษิทั Outsource 

งานออกไป  

2) ปญัหาเรื่องวฒันธรรมองคก์รทีแ่ตกต่างกนัระหวา่งบรษิทัของตนกบับรษิทัที่ถูก 

Outsource 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

1) ใหฝ้า่ยปฏบิตังิานมสีว่นรว่มในการคดัเลอืกบรษิทั Outsourceเน่ืองจากเดมิบรษิทัมฝีา่ย

ขายและวางแผน และฝา่ยปฏบิตังิานแยกออกจากกนั ทําใหก้ารคดัเลอืกบรษิทั 

Outsource นัน้อยูใ่นการควบคุมของฝา่ยขายและวางแผน ในขณะทีก่ารปฏบิตักิารและ
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การควบคมุการขนสง่นัน้อยูใ่นการควบคุมของฝา่ยปฏบิตังิาน บรษิทัจงึตดัสนิใจใหฝ้า่ย

ปฏบิตังิานเขา้มามสีว่นรว่มในการคดัเลอืกบรษิทั Outsource ดว้ย เพือ่การควบคุม

คุณภาพทีด่ขี ึน้ และเพือ่เลอืกบรษิทัทีม่วีฒันธรรมองคก์รคลา้ยคลงึกนั หรอืสามารถทํางาน

รว่มกนัไดอ้ยา่งราบรื่น 

 

2) เพิม่แรงจงูใจในการทาํงาน บรษิทัไดร้า่งสญัญา Outsource ดว้ยการใหร้างวลั หรอื

ผลตอบแทนเพิม่เตมิหากมกีารสง่งานตรงเวลา หรอืมกีารใหบ้รกิารทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ เชน่ 

การการนัตกีารไดง้านครัง้ตอ่ไปในคราวหน้า, การแบง่กาํไร (Profit Sharing) แทนการจา้ง

งานทีใ่หผ้ลตอบแทนคงที ่เป็นตน้ 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

การคดัเลอืกบรษิทั Outsource และการควบคุมคุณภาพผา่นการรา่งสญัญาเป็นวธิหีน่ึงที่

ชว่ยควบคุมคณุภาพการใหบ้รกิารของการ Outsourcing ได้ 

 

4.2.5. มาเลเซีย 

 

 กรณีศึกษาท่ี 24: MISC Integrated Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

MISC Integrated Logistics ก่อตัง้ขึน้ในปี 2001 เป็นบรษิทัยอ่ยในเครอื  MISC Berhad

ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 1968 โดยเป็นบรษิทัทีเ่กดิจากการรว่มทุนระหวา่งรฐับาลมาเลเซยีและกลุม่

ผูป้ระกอบการในประเทศจาํนวนหน่ึง โดยใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร และเมือ่จดัตาม

เกณฑข์อง สศช. แลว้บรษิทัจะใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 

 

บริการของ MISC Integrated Logistics 

 

บรษิทัได้แบ่งการใหบ้รกิารออกเป็นกลุม่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
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(1)MISC Logistics Hub (MLH) 

 

เป็นศนูยก์ารใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรแก่ธุรกจิโดยมรีะบบการบรหิารจดัการ

และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ตัง้อยูท่ี่  Pulau Indah รฐั Selangor โดยใหบ้รกิารในเรื่องของ 

warehousing, inventory management, haulage and distribution services, freight and 

customs management, container yard, cold storage, Vendor Managed Inventory (VMI), 

light assembly, post delivery inspection, yard management, sterilisation, และ fumigation 

โดย MLH นัน้มกีารเชือ่มโยงกบัการขนสง่ทัง้ทางทะเล ทางอากาศ และทางราง  

 

(2)Freight Management 

 

เป็นบรกิารทีเ่ชือ่มโยงกจิกรรมการขนสง่ทัง้ทางทะเลและทางอากาศ กบัพธิกีารศุลกากร

เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหล้กูคา้มคีวามสะดวกสบายในการทาํธุรกจิ และชว่ยใหล้กูคา้ประหยดัตน้ทุนทัง้

ในเรื่องการขนสง่และภาษ ี

 

(3)Project Cargo Management 

 

เป็นบรกิารทีช่ว่ยใหล้กูคา้บรหิารจดัการ  Project Cargo ของตน โดยเน้นที่อุตสาหกรรม

น้ํามนัและก๊าซธรรมชาต,ิ โรงไฟฟ้า, Defence equipments, และ Security Papers ซึง่บรกิารนัน้

ประกอบไปดว้ยการขนสง่ทางเรอื การขนสง่ทางอากาศ ประกนัภยั การทําใบอนุญาต การจดัทํา

เอกสาร พธิกีารศุลกากร และบรกิารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

(4)Transportation/Distribution 

 

บรษิทั น้ีเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการขนสง่และกระจายสนิคา้ในอุตสาหกรรมน้ํามนัและ

พลงังาน ดงัจะเหน็ไดจ้ากเป็นผูข้นสง่รายเดยีวของ  Petronas โดยบรษิทัยงัให้บรกิารแบบ  door-

to-door สาํหรบัการขนสง่ระหวา่งไทย มาเลเซยี และสงิคโปรอ์กีดว้ย 

 

(5)Logistics Centres 

 

Logistics Centre แต่ละแห่งของบรษิทันัน้ลว้นตัง้อยู่ใกลก้บั import/export gateway 

และเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิของมาเลเซยี บรกิารทีบ่รษิทัเสนอแกล่กูคา้นัน้ไดแ้ก่ 
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Bonded and non-bonded warehouse, Selective racking and block storage, Cross docking 

facility, Temperature control, Multi customer consolidation, Shared product services, 

Vendor Manage Inventory (VMI), Value added services (kitting/light assembly, repacking, 

labeling palletising, co-packing), และบรกิารในสว่นของ Warehouse Management System 

(WMS) 

 

(6)Information Technology 

 

บรษิทัไดใ้หบ้รกิาร  IT Solutions เพือ่ใหล้กูคา้สามารถพฒันาและควบคุม supply chain 

ของตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ระบบ warehousing และการขนสง่ไดถ้กูบรูณาการเขา้กบัระบบ

การวางแผนการผลติ โดยบรกิาร IT Solutions ทีบ่รษิทัเสนอนัน้ไดแ้ก ่Warehouse Management 

System (WMS), Haulage Management System (HMS), Freight Forwarding System (FFS), 

Fleet Management System (FMS), Container Management System (CYMS), และ Global 

Postioning System (GPS) 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

MISC Integrated Logitstics นัน้เป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายใหญ่ของมาเลเซยี

เน่ืองมาจากบรษิทัแม ่ (MISC Berhad) นัน้เป็นบรษิทัแนวหน้าของประเทศ ปจัจุบนั 

MISCIntegrated Logistics นัน้มสีาขากระจายอยูใ่นท่าเรอืและเมอืงสาํคญัตา่งๆ ในมาเลเซยี  

 

ผลประกอบการของ MISC Berhad 

 

ในทีน้ี่จะแสดงผลประกอบการของ MISC Berhad ในปี 2008-2012ในตารางที ่4-17โดย

บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงการจดัทํางบการเงนิใหมใ่นปี 2011 จากเดมิทีร่อบการเงนินัน้เริม่ตน้ที ่1 

เมษายนและสิน้สุดที ่31 มนีาคมของแต่ละปี เปลีย่นเป็นเริม่ตน้ที ่1 มกราคมและสิน้สุดที ่31 

ธนัวาคม ดงันัน้งบการเงนิของปี 2011 จงึแสดงผลรอบ 9 เดอืน และเปรยีบเทยีบกบังบการเงนิ 9 

เดอืน (เมษายน-ธนัวาคม) ของรอบปี 2010 
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ตารางท่ี 4-17:ผลประกอบการของ MISC Berhad ปี 2008-2012 

RM Million 2008 2009 2010 2011 

Unaudited 

1/4/2010 to 

31/12/2010 

1/4/2011 to 

31/12/2011 

Revenue 12,947.5 15,783.5 13,775.1 12,325.6 9,401.3 8,505.9 

Operating Profit 2,681.8 1,922.4 1,316.2 1,509.0 1,329.2 599.4 

Profit for the year 

attributuable to equity holders 

2,420.4 1,366.6 682.0 1,870.8 2,178.6 (1,481.5) 

ทีม่า: รายงานประจําปี MISC Berhad 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ผลประกอบการของ MISC นัน้ลดลงเป็นอยา่งมากสบืเน่ืองจาก

การขาดทุนในธุรกจิปิโตรเลยีมและ liner shipping รวมถงึราคาน้ํามนัทีเ่พิม่สงูขึน้อกีดว้ย อยา่งไร

กต็าม ธุรกจิโลจสิตกิสข์องบรษิทันัน้ยงัดําเนินไปไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัรางวลั Domestic Logistics 

Service Provider of the Year (Malaysia) จาก Frost & Sullivan ในปี 2011 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) เศรษฐกจิของโลกทีช่ะลอตวั ดว้ยเศรษฐกจิของโลกทีย่งัไมฟ้ื่นตวั ทาํใหอุ้ปสงคข์องการ

ขนสง่ลดลง ซึง่เป็นสาเหตุให้  MISC Berhad ขาดทุนในปีน้ี ปจัจยัน้ีจงึเป็นอุปสรรคของ

บรษิทัต่อการดําเนินธุรกจิ 

 

2) การสนบัสนุนธุรกจิอาหารฮาลาลของรฐับาล รฐับาลมาเลเซยีนัน้ไดส้นบัสนุนธุรกจิอาหาร

ฮาลาลเป็นอยา่งมากตัง้แต่ปี 2006 เป็นตน้มา ซึง่ธุรกจิอาหารฮาลาลนัน้ทวคีวามสาํคญั

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในระบบเศรษฐกจิของมาเลเซยี ทําใหเ้ป็นโอกาสของบรษิทัในการ

ใหบ้รกิาร Halal Logistics 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ใหบ้รกิารทีห่ลากหลายและครอบคลมุทุกความตอ้งการของลกูคา้ บรษิทัใหค้วามสาํคญักบั

การใหบ้รกิารแบบไรร้อยต่อ (seamless) ตัง้แตต่น้จนจบ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกอ่สรา้ง  

MILS Logistics Hub (MLH) ซึง่จะชว่ยอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

สง่ผลใหล้กูคา้ใชบ้รกิารของบรษิทัตัง้แต่เริม่ต้นของกจิกรรมโลจสิตกิสไ์ปจนสนิคา้ถงึมอื

ผูบ้รโิภค 



 

Private & Confidential 4-111 

2) ก่อตัง้ MILS Logistics Hub (MLH) ซึง่ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรสาํหรบัอาหาร

โดยเฉพาะ นอกจาก MLH ทีเ่น้นในอุตสาหกรรมพลงังานแลว้ บรษิทัยงัหนัมาเน้นการ

ใหบ้รกิารในอุตสาหกรรรมอาหารเน่ืองจากเหน็ศกัยภาพในการเตบิโต MLH นัน้ยงัเป็น

เขตปลอดภาษอีกีดว้ย โดย MLH แบ่งเป็น Halal Logistics และ MILS-Seafrigo 

 

3) Joint Ventures กบับรษิทัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นโดยบรษิทัไดม้ ีJoint Venture กบับรษิทั 

ETB-Seafrigo ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการขนสง่แชเ่ยน็สาํหรบัอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ใหบ้รกิาร

ใน MILS Logistics Hub ชว่ยใหบ้รกิารของบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ 

 

4) Strategic Alliances กบั MASKargo และ POS Logisticsโดย MASKargo นัน้เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการขนสง่ทางอากาศของมาเลเซยีมานานกวา่ 40 ปี และ POS Logistics 

นัน้กเ็ป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีม่ศีกัยภาพ ทําใหก้ารทาํ Strategic Alliances นัน้จะ

ชว่ยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิใหก้บับรษิทั 

 

5) เลกิลงทุนแบบ Joint Ventures ในธุรกจิทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นแผนการดาํเนินงานหลกัของบรษิทั

โดยบรษิทัไดเ้ลกิลงทุนในบรษิทั Transware Distribution Services ในสงิคโปร์, Keer-

MISC Logistics ในซูดาน,RAIS-MILS JV ในดูไบ, และ MILS-SterilGamma เน่ืองจาก

ตอ้งการโฟกสัทีธ่รุกจิหลกัของตนเองใหม้ากทีส่ดุ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ MISC Integrated Logistics ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การโฟกสัทีธุ่รกจิหลกัของตนเอง  โดยทิง้การลงทุนในสว่นทีไ่มใ่ชธุ่รกจิหลกัออกไปดว้ย

นโยบายนี้ทําใหบ้รษิทัสามารถดําเนินงานไดค้ลอ่งตวัมากขึน้เน่ืองจากมคีวามเชีย่วชาญ

มากกวา่ ชว่ยลดความเสีย่งในการบรหิารงานลง 

 

2) การใหบ้รกิารแบบ one stop servicesโดยเฉพาะที ่ MISC Logistics Hub ซึง่ประสบ

ความสาํเรจ็เป็นอยา่งมากเนื่องจากใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทาํใหล้กูคา้ไมต่อ้ง

เสยีเวลาไปใชบ้รกิาร กบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 

 

3) การใหบ้รกิารโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหน่ึงๆโดยก่อนหน้านัน้บรษิทัไดว้าง position ของ

ตนเองในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในอุตสาหกรรมเชือ้เพลงิและพลงังาน จากนัน้จงึมาให้
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ความสาํคญักบัอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโต

สงู 

 

4) การเลอืกพนัธมติรทางธุรกจิไดถู้กต้องจากกลยุทธ ์Joint Venture และ Strategic Alliance 

กบับรษิทัทีม่ศีกัยภาพ ทาํใหก้ารรว่มมอืกนันัน้ประสบความสาํเรจ็ และสง่เสรมิการ

ประกอบการของบรษิทัใหด้ยีิ่งขึน้ 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยอาจศกึษาบทเรยีนของ MISC Integrated Logistics แลว้นําไปปรบัใช้

กบับรษิทัของตนเองได ้ดงันี้ 

 

1) ตอ้งรูว้า่ธุรกจิหลกัของบรษิทัตนคอือะไร และโฟกสัทีส่ ิง่นัน้กอ่น ดงัที ่MISC Integrated 

Logistics นัน้รูว้า่ความเชีย่วชาญของตนเองนัน้อยูท่ีธุ่รกจิน้ํามนัและพลงังาน จงึให้

ความสาํคญักบัการพฒันาการใหบ้รกิารในอุตสาหกรรมเหลา่น้ีเป็นอยา่งมาก และทิง้ธุรกจิ

ทีต่นเองไมถ่นดัออกไปเพือ่ลดความเสีย่งและทําใหบ้รษิทัสามารถโฟกสัในงานหลกัของ

ตนเองได ้

 

2) มองหาบรษิทัทีม่ศีกัยภาพทีส่ามารถเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ ผูป้ระกอบการอาจเลอืกขยาย

ธุรกจิโดยมองหาพนัธมติรทางธุรกจิใหม่ๆ  ในต่างประเทศ โดยการเลอืกพนัธมติรเพือ่

ขยายธุรกจินัน้ควรศกึษาขอ้มลูอยา่งรอบคอบเสยีก่อน  

 

3) เสาะหากลุม่อุตสาหกรรมใหม่ๆ  ทีต่อ้งการบรกิารโลจสิตกิส์ โดยอาหารฮาลาลกเ็ป็นอกี

อุตสาหกรรมหน่ึงทีน่่าสนใจของไทยเน่ืองจากไทยนัน้มคีวามอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของ

ทรพัยากร  

 

 กรณีศึกษาท่ี 25: Century Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1970 โดยม ี Core Divisions คอื Total Logistics Services และ 

Procurement Logistics Services บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการใหบ้รกิาร Oil & Gas Logistics 
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และ Procurement Logistics และเริ่มใหบ้รกิาร Halal Logistics ตัง้แต่ปี 2006 เมื่อจดัตามเกณฑ์

ของ สศช. แลว้ บรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 

 

บริการของ Century Logistics 

 

บรษิทัไดแ้บ่งการใหบ้รกิารออกเป็นกลุม่หลกัๆ ดงัน้ี 

 

1) Oil & Gas Logisticsโดยบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารขนถา่ยน้ํามนักลางทะเลแบบเรอืต่อ

เรอื และเป็นตวัแทนของบรษิทั NVOCC รายใหญ่ 8 รายทีใ่หบ้รกิารทีท่า่เรอื 

Tanjung Pelepas และ Pasir Gudang นอกจากนี้ยงัมบีรกิารดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในอุตสาหกรรม เชน่ พธิกีารศุลกากร เป็นตน้ 

 

2) Supply Chain Solutionsใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจรในแบบ one stop service 

แก่ลกูคา้ 

 

3) International Freight Forwardingโดยบรษิทัไดม้เีครอืขา่ยการใหบ้รกิารอยูท่ัว่โลก 

รวมถงึมพีนัธมติรทางธุรกจิชัน้แนวหน้าทัง้การขนสง่ทางอากาศและทางทะเล ทําให้

บรษิทัมบีรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม บรกิารที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ Custom Clearance & Brokerage, Less-than-Container Load 

(LCL), Full Containers Load (FCL), Door to Door Services (DTD), Project 

Logistics Management, Barging Operations, Charters, Consolidation, 

Transshipment, และ Multimodal Freight 

 

4) Integrated Logistics Managementบรษิทัไดเ้สนอบรกิาร Logistics Solutions ทีม่ี

ความยดืหยุน่เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากทีส่ดุ โดยเป็นบรกิาร

ตัง้แตข่ ัน้ตอนการวางแผนไปจนถงึขัน้สดุทา้ยทีส่นิคา้สง่ถงึมอืผูบ้รโิภค 

 

5) Transport Management & Distributionโดยบรษิทัใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ใน

หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ Less Than Truckload (LTL), Full Truckload (FTL), 

Multiple drops distribution, Pool distribution / consolidation), Dedicated 

Services, Containers Haulage (FCL), และ Cross Border 

 



 

4-114    Private & Confidential 

 

 

6) Procurement & Assemblyโดยบรษิทัลูกของ  Century Logistics ชือ่วา่ Century 

Advance Technology (CAT) นัน้ได้ให้บรกิารรบัจา้งผลติแก่ผูป้ระกอบการในสนิคา้

อเิลค็ทรอนคิสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น รวมถงึบรกิารจดัซือ้และการประกอบ

สนิคา้ดว้ย  

 

7) Warehouse Management Servicesโดยมบีรกิาร Implement and manage 

warehouse operations, Order processing and fulfillment, Receive, identify 

and segregate recalled procedures, Pick & Pack, Inventory Control, Returns 

Processing, Cross Docking, Consolidation, และ Public Bonded Warehouse 

Management 

 

8) Halal Logistics Servicesโดยบรษิทันัน้เป็นผูเ้ชีย่วชาญระดบัโลกในการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์กอุ่ตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

Century Logistics มจีาํนวนพนกังานประมาณ 700 คน และไดต้ัง้บรษิทัสาขาในสงิคโปร ์

ไทย จนี และอนิเดยี ซึง่เป็นประเทศทีม่อุีปสงคส์งู และมมีลูคา่การคา้กบัมาเลเซยีทีส่งู  

 

ผลประกอบการของ Century Logistics 

 

สาํหรบัผลประกอบการของบรษิทันัน้แสดงในตารางที ่4-18 

 

ตารางท่ี 4-18:ผลประกอบการของCentury Logistics ปี 2008-2012 

RM’000 2008 2009 2010 2011 2012 

Revenue 163,892 210,950 270,621 281,627 256,853 

Profit before taxation 17,089 24,788 35,971 36,237 24,861 

Profit for the year attributable  

to equity holders 

14,767 20,936 30,620 30,061 17,614 

ทีม่า: รายงานประจําปี Century Logistics 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ในปี 2012 นัน้บรษิทัมรีายไดท้ีล่ดลง สง่ผลใหก้าํไรลดลงดว้ย 

เน่ืองจากผลประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามนัและก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัของโลก เน่ืองจากระบบเศรษฐกจิของมาเลเซยีนัน้พึง่พา

ตา่งประเทศคอ่นขา้งมาก เมือ่เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาและยโุรปนัน้ประสบปญัหา ทํา

ใหอุ้ปสงคก์ารนําเขา้สง่ออกลดลง  

 

2) การเตบิโตของธุรกจิอาหารฮาลาล ธุรกจิอาหารฮาลาลนัน้เป็นหน่ึงในธุรกจิทีม่กีาร

เจรญิเตบิโตสงู และไดร้บัการผลกัดนัอยา่งเป็นทางการจากรฐับาลมาเลเซยี การที ่

Century Logistics เป็นผูเ้ชีย่วชาญใน  Halal Logistics นัน้จงึเป็นโอกาสทางธุรกจิของ

บรษิทั 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิทัไดล้งทุนเป็นจาํนวนมากในการปรบัปรุงและพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานของตน ไดแ้ก่ การกอ่สรา้งคลงัสนิคา้เพิม่เตมิ , การซือ้เรอื tanker ใหม่

สาํหรบัการขนสง่น้ํามนั , และการซือ้ทีด่นิเพือ่ก่อสรา้ง Procurement Logistics Centre 

เป็นตน้ 

 

2) ลงทุนพฒันาระบบ IT ใหท้นัสมยัมากทีส่ดุ บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของตนใหเ้ชือ่มโยงกนัเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึน้ และนําระบบ IT ทีท่นัสมยัมาใชใ้นการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ เพือ่สรา้งใหบ้รษิทั

กลายเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสช์ ัน้นํา 

 

3) ใหบ้รกิาร Procurement Logistics ในตลาดใหม่ๆ โดยบรษิทัไดศ้กึษาขอ้มลูเพือ่ทีจ่ะลงทุน

ในประเทศในภูมภิาคเอเชยีใต ้อเมรกิาใต ้และแอฟรกิา เน่ืองจากอุปสงคม์กีารเตบิโตที่ด ี

 

4) Joint Ventures ในการเขา้สูต่ลาดตา่งประเทศ บรษิทัไดม้กีารทาํ Joint Venture กบั

ประเทศในภูมภิาคเอเชยีทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิทีด่ ีไดแ้ก ่ไทย จนี และอนิเดยี และมี

แผนทีจ่ะทํา JV กบับรษิทัขา้มชาตขิองศรลีงักาอกีดว้ย 
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ปัจจยัทีท่าํให้ Century Logistics ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) ความตอ้งการ Logistics Outsourcing ทีเ่พิม่ขึน้โดยในปจัจุบนั บรษิทัต่างๆ นัน้ต้องการ

โฟกสัไปที ่core business ของตน และ outsource กจิกรรมอื่นๆ ทีไ่มใ่ชธุ่รกจิหลกันัน้ไป

ใหบ้รษิทัผูเ้ชีย่วชาญ และ Procurement Logistics กเ็ป็นหน่ึงในกจิกรรมทีบ่รษิทัตา่งๆ 

นัน้ outsource มากขึน้เรื่อยๆ Century Logistics ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้น Procurement 

Logistics จงึได้ประโยชน์จากอุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

 

2) โครงสรา้งพืน้ฐานทีแ่ขง็แกรง่ของบรษิทั บรษิทันัน้มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คุีณภาพดแีละมี  

capacity ทีส่งู ทําใหส้ามารถใหบ้รกิารไดห้ลากหลายครบวงจร และเมือ่ตอ้งการขยาย

ขอบเขตการบรกิารออกไปจงึทําไดง้า่ยกวา่บรษิทัทีม่ ีcapacity น้อยกวา่ 

 

3) การลงทุนเพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารอยา่งจรงิจงั แมว้า่บรษิทัจะมโีครงสรา้ง

พืน้ฐานทีด่อียูแ่ลว้ แต่กล็งทุนเป็นจาํนวนมากในการปรบัปรุงคุณภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

รวมถงึฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญอยา่งถอ่งแท ้

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยอาจนํากลยุทธข์อง  Century Logistics ไปปรบัปรุงการใหบ้รกิารของ

ตนเองได ้ดงันี้ 

1) ลงทุนเพิม่เตมิในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก 

2) พฒันาระบบ IT ใหท้นัสมยั 

3) ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาทีต่นเองมคีวามไดเ้ปรยีบ 

4) ศกึษาถงึธุรกจิโลจสิตกิสอ์าหารฮาลาล ทีก่าํลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 26: Nationwide Express 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1985 บรกิารหลกั คอื Courier Services แต่บรษิทัยงัมธีุรกจิ freight 

forwarding ดว้ยโดยบรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่5 ตามเกณฑข์อง สศช. 
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บริการของ Nationwide Express 

 

บรษิทัไดแ้บ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 

 

(1)Courier Services 

 

เป็นบรกิารขนสง่ภายใน 24 ชัว่โมงใน  Peninsular Malaysia และ 48 ชัว่โมงสาํหรบั 

East Malaysia โดยแบ่งยอ่ยออกเป็น  

 

 Standard courier products and solutions โดยลกูคา้สามารถเลอืกบรกิาร 

Schedule pick-up, Express pick-up, และ Express lodge-in ไดต้ามความสะดวก 

 Premium courier products and solutions แบ่งเป็น Diplomat service, Late pick-

up, และ Early delivery 

 

(2)Customised/Special Handling 

 

เน้นการขนสง่สนิคา้ทีม่ลูคา่สงูหรอืตอ้งการความปลอดภยัสงูในการขนสง่ และสนิคา้จาก

รา้นคา้ออนไลน์ นอกจากน้ียงัมบีรกิาร Mailroom Management Services ทีใ่หล้กูคา้สามารถเกบ็

สิง่ของหรอืเอกสารทีส่าํคญัไวไ้ด ้โดยแบง่ยอ่ยเป็น Internal Mailroom, External Mailroom, และ 

Community Mailroom 

 

(3)Freight Forwarding Services 

 

เป็นบรกิาร Freight Forwarding และบรกิารเสรมิทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ Warehousing & 

Distribution (Pick, Pack, and Ship), และบรกิาร Miscellaneous Freight Forwarding Solutions 

โดยบรษิทัเน้นการใหบ้รกิารสนิคา้ประเภท Break Bulk 

 

(4)Retail Product & Solutions 

 

โดยบรษิทัมรีา้นขายปลกีเป็นของตนเองเพือ่กระจายสนิคา้ โดยมบีรกิารขนสง่สาํหรบั

ลกูคา้ในรา้น แบ่งเป็น Traveller Express สาํหรบันกัท่องเทีย่ว, Gift Express สาํหรบัการส่ง

ของขวญั, และ Office Express สาํหรบัการขนสง่เครื่องใชส้าํนกังาน 
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ขนาดธรุกิจ 

 

Nationwide Express มจีาํนวนพนกังานประมาณ 1 ,600 คน มสีาขาบรกิารและตวัแทน

ในต่างประเทศซึง่ได้แก่ สงิคโปร ์บรูไน และอนิโดนีเซยี  

 

ผลประกอบการของ Nationwide Express 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ Nationwide Express แสดงในตารางที ่4-19 

 

ตารางท่ี 4-19:ผลประกอบการของ Nationwide Expressปี 2008-2012 

RM’000 2008 2009 2010 2011 2012 

Turnover 76,079 88,432 87,520 92,390 96,178 

Profit before Taxation 3,868 3,260 2,852 2,164 2,118 

Profit after Taxation 2,068 2,062 1,792 1,270 1,205 
ทีม่า: รายงานประจําปี Nationwide Express 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่แมบ้รษิทัจะมรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในปี 2012 แต่มกีําไรลดลงเลก็น้อย

เน่ืองจากตน้ทุนการบรกิารทีส่งูข ึน้จากการเพิม่ขึน้ของราคาน้ํามนัในตลาดโลก 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ความตอ้งการบรกิารโลจสิตกิสท์ีเ่พิม่ขึน้ ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสและความทา้ทายของบรษิทัที่

จะขยายขอบเขตการบรกิารออกไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

2) การเพิม่ขึน้ของ E-commerceโดย E-commerce นัน้ได้ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในปจัจุบนั 

ปจัจยัน้ีจงึเป็นโอกาสของบรษิทัในการสรา้งรายไดแ้ละพฒันาการบรกิารทีม่อียูเ่ดมิใหม้ี

ประสทิธภิาพยิ่งขึน้ 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) Strategic Alliancesบรษิทัไดม้กีารทาํ Strategic Alliance กบับรษิทั TMPoint Authorised 

Dealer เพือ่เสรมิบรกิาร drop-off counters และกบับรษิทั AMERCARE เพือ่การกระจาย

สนิคา้ 'Precious Thots' ณ สาขาของ Nationwide Express 
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2) มแีพค็เกจบรกิารทีห่ลากหลายใหล้กูคา้เลอืก การขนสง่พสัดุและไปรษณยีภณัฑข์อง 

Nationwide Express นัน้มหีลาย option ใหล้กูคา้เลอืกไดต้ามความสะดวกของตนเอง ทัง้

แบบปกตแิละแบบพรเีมยีม  

 

3) มกีารพฒันาการใหบ้รกิารสาํหรบั E-commerce โดยเฉพาะบรษิทัไดใ้หบ้รกิาร E-solution 

ชือ่วา่ Nationwide Express Internet Shipping (NEIS) ขึน้เพือ่ใหบ้รกิารสาํหรบัธุรกจิ

ออนไลน์โดยเฉพาะ โดยชว่ยใหผู้ข้ายสนิคา้สามารถจดัการกบัคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ และ

จดัการกบัการขนสง่สนิคา้ของตนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 

 

4) พยายามขยายการบรกิารไปเป็น Logistics Service Providers (3PL)บรษิทัไดพ้ยายาม

ขยายขอบเขตการบรกิารของตนจากเดมิทีเ่ป็นเพยีงบรษิทัผูร้บัขนสง่พสัดุและ

ไปรษณยีภณัฑใ์หก้ลายเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ (3PL) โดยจะพฒันาจากกลุม่บรกิาร 

Freight Forwarding ทีบ่รษิทัมใีหบ้รกิารอยู่แลว้ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Nationwide Express ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การเลอืกบรษิทัพนัธมติรทีม่ศีกัยภาพทางธุรกจิNationwide Express ไดท้าํการศกึษาและ

คดัเลอืกบรษิทัทีจ่ะมาเป็นพนัธมติร โดยตอ้งเป็นบรษิทัทีช่ว่ยต่อยอดการให้บรกิารของ  

Nationwide Express ได ้ทําใหก้ารรว่มมอืกนัแต่ละครัง้นัน้ใหผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่  

 

2) การมสีาขาใหบ้รกิารทัว่ประเทศ Nationwide Express นัน้มสีาขาบรกิารอยูท่ ัว่มาเลเซยี 

ทาํใหล้กูคา้มคีวามสะดวกต่อการใชบ้รกิาร 

 

3) ประเภทบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย ประเภทของบรกิารที่หลากหลาย รวมถงึบรกิาร

เฉพาะอยา่ง E-commerce นัน้เป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีท่าํให ้ Nationwide Express นัน้เป็น

หน่ึงในทางเลอืกอนัดบัแรก ๆ ของลกูคา้  

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนํากลยุทธข์อง Nationwide Express ไปประยุกตใ์ชก้บัการ

บรหิารองคก์รของตนได ้ดงัน้ี 
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1) เพิม่จาํนวนสาขาการใหบ้รกิารเนื่องจากจาํนวนสาขาการใหบ้รกิารทีม่ากยอ่ม

หมายถงึโอกาสสรา้งรายไดท้ีม่ากขึน้ ผูป้ระกอบการควรพจิารณาถงึการขยายสาขา

การบรกิารไปยงัพืน้ทีท่ีค่าดวา่คุม้คา่ต่อการลงทุน 

2) เพิม่ประเภทของการใหบ้รกิาร ในสาขาหน่ึง ๆ อาจมบีรกิารเสรมิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการสง่พสัดุไปรษณยี ์ใหบ้รกิารเพิม่เตมิ เพือ่อาํนวยความสะดวกแกล่กูคา้และ

เป็นการเสรมิสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่บรกิารของบรษิทั 

3) หาพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่ขยายขอบเขตการใหบ้รกิารใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้โดยอาจ

พจิารณาถงึการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัธุรกจิ E-commerce โดยเฉพาะ เป็นตน้ 

4) ศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการยกระดบัตนเองเขา้สูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

แบบครบวงจร 

 

4.2.6. สิงคโปร ์

 

 กรณีศึกษาท่ี 27: YCH 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขีน้ในปี 1955 ปจัจุบนัเป็นหน่ึงในบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร  Integrated end-to-end 

supply chain management ชัน้นํา โดยมลีกูคา้เป็นบรษิทัรายใหญร่ะดบัโลก ไดแ้ก่ Dell, 

Motorola, Samsung, LG, ExxonMobil, Unilever, LVMH, และ Royal FrieslandCampina เป็น

ตน้ เมื่อจดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ YCH ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 โดยบรษิทัประสบ

ความสาํเรจ็เป็นอยา่งสงูในการดาํเนินธุรกจิ ไดร้บัรางวลัจากสถาบนัตา่งๆ มากมาย และปจัจุบนั

บรษิทัยงัคงมกีารขยายธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง 

 

บริการของ YCH 

 

YCH นัน้แบ่งการใหบ้รกิารของตนออกเป็น 3 ชว่งโดยแบง่ตามขัน้ตอนในระบบ  supply 

chain ได้แก ่
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(1)Intribution
TM

 

 

เป็นการใหบ้รกิารในขัน้ตัง้แต่ suppliers ถงึ manufacturers โดยบรกิารหลกัที่เสนอไดแ้ก่  

 

 Manufacturing Logistics Solution ใหบ้รกิารในเรื่องของ  materials flows ให้

เป็นไปอยา่งราบรื่นจาก suppliers สู่มอืผูผ้ลติ  

 Vendor Managed Inventory (VMI) / Suppliers Owned Inventory (SOI) ใหบ้รกิาร

ในสว่นของสนิคา้คงคลงั โดยใชห้ลกัการ Just In Time (JIT) เพือ่สนบัสนุนการผลติ

แบบ Built to Order (BTO) และ Configured to Order (CTO) เป็นหลกั โดยจะมี

การลาํเลยีงวตัถุดบิตามคาํสัง่ของผูผ้ลติสนิคา้เท่านัน้ 

 Material Hub Management โดยใชช้ือ่วา่ Intribution
TM

 Hubs ซึง่จะเกบ็รกัษา

สนิคา้คงคลงัของลกูคา้ไวจ้นถงึเวลาทีต่อ้งทําการผลติจงึจะสง่ใหผู้ผ้ลติตามหลกั JIT  

 Virtual Hub เรยีกวา่ V-Hub
TM

 ซึง่เป็นนวตักรรมใหมข่องบรษิทั เป็นการจาํลอง

ตัง้แตข่ ัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิ การสง่วตัถุดบิใหโ้รงงานผลติ ไปจนถงึสนิคา้ถงึมอื

ผูบ้รโิภค เพือ่ใหล้กูคา้ไดเ้หน็ภาพการใหบ้รกิารและการแกป้ญัหาไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

 

(2) Intrabution
TM

 

 

เป็นการใหบ้รกิารในขัน้ตัง้แต่ manufacturers and broad owners ถงึผูค้า้ปลกีและ

ผูบ้รโิภค โดยแบง่การใหบ้รกิารออกเป็น 

 

 Consumer Goods Fulfillment เป็นการใหบ้รกิารในอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภค

บรโิภค บรกิารน้ีชว่ยใหส้นิคา้ทีผ่ลติสาํเรจ็รปูแลว้กระจายถงึมอืผูค้า้ปลกีและ

ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 Order Fulfillment เป็นบรกิารที่ผูผ้ลติและเจา้ของผลติภณัฑน์ัน้ไดป้ระโยชน์เป็น

อยา่งมากจากระบบการจดัการคาํสัง่ซือ้ทีท่นัสมยั ชว่ยในเรื่องของ pick, pack, และ 

deliver ตามลกัษณะของคาํสัง่ซือ้แต่ละครัง้  

 

(3)Retrogistics
TM

 

 

เป็นการใหบ้รกิารในขัน้ตัง้แต่ผูบ้รโิภคไปจนถงึ  original equipment manufacturers 

(สาํหรบั spares และการสง่คนืสนิคา้)โดยแบง่การบรกิารออกเป็น 
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 Service and Returns Logisticsเป็นการใหบ้รกิารหลงัการขายและการสง่คนืสนิคา้  

 Spares and Returns Logistics เป็นบรกิารรบัคนืสนิคา้ทีม่ตีาํหนิจากผูบ้รโิภค และ

มบีรกิาร auto replenishment และ spare part delivery ใหส้าํหรบัรา้นคา้ทีม่กีาร

สง่คนืสนิคา้อกีดว้ย 

 

(4)Lead Logistics Provider (LLP) / 3
rd
 Party Logistics (3PL) 

 

เป็นการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรในฐานะ  3PL ใหแ้ก่บรษิทัต่างๆ ทีต่้องการ 

outsource กจิกรรมโลจสิตกิสข์องตนให้บรษิทัภายนอก โดย YCH มคีวามเชีย่วชาญในการ

ใหบ้รกิารและมรีะบบการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั แบ่งการใหบ้รกิารเป็น Freight Management, 

Transport & Order Fulfilment, และ Warehousing & Inventory Management 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

YCH นัน้ไดข้ยายธุรกจิไปยงัประเทศต่างๆ ในเอเชยีและแปซฟิิค โดยในปจัจุบนัมสีาขา

ในมาเลเซยี ไทย อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม จนี ฮอ่งกง เกาหลใีต ้อนิเดยี และออสเตรเลยี 

 

ในสว่นของผลประกอบการของบรษิทันัน้ เน่ืองจาก YCH นัน้มใิชบ่รษิทัมหาชน จงึไมม่ี

การเปิดเผยผลประกอบการของบรษิทัใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ  

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) นโยบายทางการคา้การลงทุนทีเ่สรขีองสงิคโปรเ์น่ืองจากสงิคโปรน์ัน้มรีะบบเศรษฐกจิทีเ่สรี

มาก รวมถงึสถานทีต่ ัง้ทีม่คีวามไดเ้ปรยีบ ทาํใหน้กัลงทุนจากทัว่โลกตา่งเขา้มาทาํธุรกจิใน

สงิคโปร ์สง่ผลใหส้งิคโปรม์กีารแขง่ขนัทางธุรกจิสงูมาก ปจัจยัน้ีเป็นความทา้ทายใหบ้รษิทั

พฒันาตวัเองเพือ่แขง่ขนัในตลาด 

 

2) การเป็นศนูยก์ลางดา้นโลจสิตกิสข์องสงิคโปรใ์นภมูภิาคเอเชยี ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของ

บรษิทัในการหาลกูคา้ใหม่ๆ  รวมถงึพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่ขยายกจิการต่อไป 
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กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) แบ่งการให้บรกิารตามชว่งของ supply chainการแบง่บรกิารออกเป็น Intribution™ 

(suppliers to manufacturers), Intrabution™ (manufacturers to retailers and 

consumers) and Retrogistics™ (consumers to original equipment manufacturers) 

นัน้ทาํใหบ้รษิทัสามารถใหบ้รกิารไดต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยทมีงานทีม่คีวาม

เชีย่วชาญเฉพาะ และลกูคา้สามารถมองเหน็ภาพของการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

2) นําเอาเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในเวบ็ไซต์ จะมโีปรแกรมตา่งๆ มากมายให้

ลกูคา้ไดใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งครบครนั เชน่ Y-Track (tracking&tracing) และ YCH 

FreightConnector สาํหรบั shipment booking และบรษิทัชจุูดเด่นของตนในเรื่องการเป็น

ผูนํ้าทางเทคโนโลยอียูเ่สมอดว้ยรางวลัการนัตมีากมาย 

 

3) สรา้ง Supply Chain Cityบรษิทัมีจุดประสงคเ์พือ่ให ้ Supply Chain City เป็น “Premier 

Supply Chain Nerve Centre” ของเอเชยีและเพือ่ดงึดูดลูกคา้รวมถงึบรษิทัอื่นๆ เพือ่มา

เป็นพนัธมติรทางธุรกจิกนั 

 

4) จดัตัง้ DistriParksบรษิทัไดจ้ดัตัง้  DistriParks ในพืน้ทีท่ีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิสงูในเอเชยีแปซฟิิคเชน่ Sriperumbudur ตัง้อยู่ ใน Chennai Special Economic 

Zone (SEZ) และ Binh Duong Province ในประเทศเวยีดนาม โดย DistirParks นัน้จะ

เป็นศนูยโ์ลจสิตกิสแ์ละการกระจายสนิคา้แบบครบวงจร 

 

5) ใชป้ระโยชน์จากเขตการคา้เสรแีละเขตเศรษฐกจิพเิศษ ตวัอยา่งเชน่ การจดัตัง้ DistriPark 

ใน Chennai SEZ, การตัง้สาขาในเกาหลใีตเ้พือ่รองรบัอุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้จาก  ASEAN-

Korea FTA และการใหบ้รกิาร wine logistics ใน Ningbo Free Trade Zone ประเทศจนี 

เป็นตน้ 

 

6) Joint ventureบรษิทัไดท้าํ JV กบั Guangzhou Transportation Group (GTG) ซึง่เป็น

บรษิทัรฐัวสิาหกจิ และกบั Xiamen Port Development Co. เพือ่จดัตัง้ XPD-YCH 

DistriPark  
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7) ใหบ้รกิารในตลาด niche เชน่ การให้บรกิาร wine logisticsตลาด wine logistics นัน้ยงัถอื

วา่เป็นสิง่ทีใ่หมม่ากในประเทศจนี เน่ืองจากคนจนีดัง้เดมิไมนิ่ยมดื่มไวน์ แตใ่นปจัจุบนัจาก

การที่เศรษฐกจิของจนีนัน้เจรญิเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองทําใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ 

ไวน์จงึกลายเป็นเครื่องดื่มที่ ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และยงัไม่มผีูใ้หบ้รกิาร 

wine logistics โดยเฉพาะในประเทศจนี จงึเป็นชอ่งทางของ YCH ทีจ่ะเขา้ไปเจาะตลาด 

 

8) สรา้ง trade lanes ระหวา่งจนีกบัออสเตรเลยี เรยีกวา่ ChinAusTโดยการสรา้ง ChinAusT 

นัน้มจุีดประสงคเ์พือ่เจาะกลุม่ลกูคา้ทีทํ่าธุรกจิในเสน้ทางการคา้ระหวา่งจนีและออสเตรเลยี

ซึง่มมีลูคา่การคา้สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง บรกิารน้ีจงึชว่ยอาํนวยความสะดวกใหก้บั

ผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมากจากการที ่ YCH นัน้มสีาขาบรกิารในทัง้จนีและออสเตรเลยี

คอยใหบ้รกิารลกูคา้ 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ YCH ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์เสนอบรกิารทีม่คีวามแปลกใหม่ โดยบรษิทัไดม้กีารเสนอบรกิาร

ทีม่คีวามแปลกใหมส่าํหรบัอุตสาหกรรม เชน่ การใหบ้รกิารแบบ Intribution, Intrabution, 

และ Retrogistics รวมถงึการสรา้ง  DistriPark และ Supply Chain City ทําใหบ้รษิทัมี

ความน่าดงึดดูใจในการใชบ้รกิาร 

 

2) การลงทุนเพือ่สรา้งความเป็นเลศิดา้นบรกิาร บรษิทัไดล้งทุนเป็นเมด็เงนิมหาศาลในการ

กอ่สรา้ง Supply Chain City และ DistriPark ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และ DistriPark 

กป็ระสบความสาํเรจ็ดว้ยด ีทาํใหบ้รษิทัไดผ้ลตอบแทนทีน่่าพอใจ 

 

3) การใชป้ระโยชน์จากความตกลงทางดา้นการคา้ต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัจะเหน็ได้

จากการตัง้ DistriPark ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ), การขยายสาขาไปในเกาหลใีตเ้พือ่

รองรบั FTA สงิคโปร์-เกาหลใีต,้ และการใหบ้รกิาร wine logistics ในจนีในเขตเศรษฐกจิ

พเิศษของ Ningbo ซึง่นโยบายเหลา่น้ีชว่ยใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์จากภาษทีีล่ดลง 

รวมถงึอุปสงคท์ีเ่พิม่สงูขึน้ 

 

4) การร่วมมอืกบับรษิทัและหน่วยงานทอ้งถิน่ในประเทศต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน บรษิทั

ไดม้คีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานทอ้งถิน่ในประเทศทีต่นเองเขา้ไปทาํธุรกจิดว้ย ซึง่ทําใหก้าร

ดาํเนินธุรกจิเป็นไปอยา่งราบรื่น 
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5) การใหบ้รกิารในสนิคา้ใดสนิคา้หน่ึงโดยเฉพาะ สาํหรบักรณีของ  YCH คอื ไวน์ ซึง่ยงัไมม่ี

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสโ์ดยเฉพาะสาํหรบัสนิคา้น้ีในประเทศจนี 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนํากลยุทธข์อง YCH ไปประยุกตใ์ชก้บับรษิทัของตนเองได ้ดงัน้ี 

1) พฒันารปูแบบการใหบ้รกิารทีด่งึดดูลกูคา้ มลีกัษณะ innovative 

2) ศกึษาถงึสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากความตกลงทางการคา้ตา่งๆ และใชป้ระโยชน์

จากความตกลงนัน้ 

3) เลอืกเขา้สู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัทอ้งถิน่นอกเหนือจาก

ภาคเอกชน 

4) ใหบ้รกิารในสนิคา้ใดสนิคา้หน่ึงโดยเฉพาะ ซึง่อาจเป็นสนิคา้ทีย่งัไมม่ผีูใ้หบ้รกิารใน

ลกัษณะน้ีมากอ่น 

 

 กรณีศึกษาท่ี 28: APL Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

APL Logistics ก่อตัง้ขึน้ในปี 2000 โดยเป็นสว่นหน่ึงของ Neptune Orient Lines 

(NOL) ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 1968 โดยมธีุรกจิหลกั คอื APL ซึง่เป็นบรษิทัเดนิเรอืรายใหญ่ และ APL 

Logistics ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 ตามเกณฑข์อง สศช. 

 

บริการของ APL Logistics 

 

APL Logistics เน้นการใหบ้รกิารในอุตสาหกรรมยานยนต,์ เคมแีละเคมภีณัฑ,์ 

consumer packaged goods, แฟชัน่, สนิคา้ไฮเทค, เครื่องจกัรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่, คา้ปลกี, 

และ special projects โดยแบง่กลุม่การใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

 

(1)Industry Solutions 
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เป็นการใหบ้รกิารรายอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมแตล่ะประเภทลว้นมคีวาม

ตอ้งการบรกิารโลจสิตกิสท์ี่แตกต่างกนั โดยแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 

 

 Automotive การบรกิารสาํหรบัอุตสาหกรรมนี้ ไดแ้ก่ Inbound-to-Manufacturing, 

Intercontinental Supply Chains, Finished Vehicles, และ Aftermarket Parts 

 Chemicals การบรกิารสาํหรบัอุตสาหกรรมนี้ ไดแ้ก่ Red Room and Hazardous 

Materials, Transportation Management Services, Transportation, Customs 

Brokerage, และ Trade Solutions 

 Consumer Packaged Goods  

 Fashion 

 High-tech 

 Retail 

 

การบรกิารหลกัสาํหรบั 4 อุตสาหกรรมน้ี ได้แก่ Purchase Orders (PO) management, 

Vendor management, Consolidation, Global air, sea and land freight management, 

Multimodal transportation, Deconsolidation, Regional DC and destination DC, Vendor 

Managed Inventory (VMI), Order fulfillment, Distribution management, End-to-end supply 

chain visibility โดยจะมลีกัษณะการใหบ้รกิารทีแ่ตกตา่งกนัตามอุตสาหกรรม รวมถงึบรกิารเสรมิที่

แตกต่างกนัดว้ย 

 

 Industrialการบรกิารสาํหรบัอุตสาหกรรมนี้ ไดแ้ก่  Complex Handling, Load 

Optimisation, และ Customised Loading 

 Special Projectsการบรกิารสาํหรบั special projects น้ีจะถกูออกแบบมาใหต้รงกบั

ความตอ้งการของโครงการมากทีส่ดุ 

 

(2)Supply Chain Engineering แบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 

 Supply Chain Network Optimisation 

 Warehouse Design 

 Transportation and Distribution Design 

 Green Supply Chain Analysis 

(3)Supply Chain Servicesแบ่งการให้บรกิารออกเป็น 

 Order Management 
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 Import and Export Management 

 International Hub Management 

 Freight Management 

 Warehousing and Distribution Management 

 

(4)Technology Servicesแบ่งการให้บรกิารออกเป็น 

 Supply Chain Collaboration 

 Optimisation 

 Visual Intelligence 

 Transport Management Systems 

 Warehouse Management Systems 

 

(5)Customer Servicesแบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 

 Global Solutions Implementation 

 Account Management 

 Service Quality 

 Global Security 

 Centres of Excellence 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

APL Logistics มสีาขาการใหบ้รกิารมากกวา่ 160 แห่งใน 75 ประเทศ มจีาํนวน

พนกังานประมาณ 4,700 คน 

 

ผลประกอบการของ APL Logistics 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ APL Logistics แสดงในตารางที ่4-20 
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ตารางท่ี 4-20:ผลประกอบการของ APL Logistics ปี 2010-2012 

Million US$ 2010 2011 2012 

Revenue 1,260 1,405 1,555 

Core EBITDA 76 79 78 

Core EBIT 65 69 67 
ทีม่า: รายงานประจําปี NOL Group 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ APL Logistics มรีายไดท้ีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองซึง่บง่บอกถงึ

ผลประกอบการทีด่ ีแมว้า่กาํไรจะคอ่นขา้งคงทีก่ต็าม เน่ืองจากตน้ทุนการใหบ้รกิารทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ภยัธรรมชาต ิไดแ้ก ่แผน่ดนิไหวทีญ่ีปุ่น่ และน้ําท่วมใหญ่ทีไ่ทยปจัจยัเป็นอุปสรรคของการ

ดาํเนินงานของบรษิทัในเอเชยีเน่ืองจากอุปสงคล์ดลงมาก 

 

2) การเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลางในเอเชยี ปจัจยัน้ีทําใหอุ้ปสงคก์ารบรโิภคเพิม่ขึน้ เป็นโอกาสที่

ดขีองบรษิทัในการขยายบรกิาร โดยเฉพาะในประเทศจนีและอนิเดยีทีบ่รษิทัไดรุ้กตลาด

อยา่งเตม็ตวั 

 

3) การเพิม่ขึน้ของธุรกจิ E-commerceปจัจยัเป็นความทา้ทายของบรษิทัในการปรบัตวัให้

รองรบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ลงทุนในการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่เตมิ โดยบรษิทัไดล้งทุนเป็นจาํนวนมากในการ

กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่เตมิเพือ่เพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารในจนี อนิเดยี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และละตนิอเมรกิาซึง่ลว้นแลว้แตเ่ป็นภมูภิาคทีม่กีารเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิสงู 

 

2) ใหค้วามสาํคญักบัโลจสิตกิสใ์นอุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีมอีตัราการ

เจรญิเตบิโตทีส่งู บรษิทัจงึหนัมาใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยตลาด

หลกัอยู่ทีจ่นีและสหรฐัอเมรกิา 
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3) ใชป้ระโยชน์จากระบบ IT เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานและการใหบ้รกิารแกล่กูคา้

โดยบรษิทัไดพ้ฒันาโปรแกรม ShipmentOptimizer ซึง่ไดร้บัรางวลั  Enterprise 

Innovation Country Award จาก International Data Corporation (IDC) ซึง่ชว่ยใหล้กูคา้

วางแผนการขนสง่โดยการจาํลองจากสถานการณ์จรงิ ซึง่เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่การ

ใหบ้รกิาร 

 

4) Joint Venturesทาํ JV กบับรษิทั VASCOR ของสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัรถยนตแ์ละวางแผนทีจ่ะบุกตลาดอนิเดยี 

 

5) Acquisitionsโดยบรษิทัไดเ้ขา้ซือ้กจิการ Carmichael International Service เพือ่

เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของบรษิทัในบรกิารพธิกีารภาษศุีลกากรในสหรฐัอเมรกิา , ซือ้

หุน้จากบรษิทัพนัธมติรในจนี APLL-Zhiqin Group เพือ่ขยายธุรกจิในจนี 

 

6) เขา้สูต่ลาดอนิเดยีอยา่งเตม็รปูแบบโดยการตัง้บรษิทั IndiaLinx ใหบ้รกิารในการขนสง่ทาง

รางซึง่ไดร้บัผลตอบรบัเป็นอยา่งด ีรวมถงึการวางแผนเขา้สูธุ่รกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัรถยนต์

โดยบรษิทั Joint Venture ระหวา่ง APL Logistics กบั VASCOR 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ APL Logistics ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) เหตุการณ์แผน่ดนิไหวและสนึามทิีญ่ีปุ่น่ จากเหตุการณ์แผน่ดนิไหวและสนึามนิัน้ทาํให้

บรษิทัรถยนตใ์นญีปุ่น่หยุดการผลติไป สง่ผลดต่ีอบรษิทัรถยนตใ์นสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็น

ลกูคา้ของบรษิทั 

 

2) ระบบการบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิารที่ทนัสมยัโดยใชป้ระโยชน์จาก  ITจากการ

พฒันาซอฟตแ์วรใ์หม่ๆ  เพือ่ชว่ยในการใหบ้รกิาร ทําให้ลกูคา้เกดิความพงึพอใจ 

 

3) การใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้รกิารในประเทศ Emerging Countriesดงัจะเหน็ไดจ้าก

บรษิทัตดัสนิใจเขา้สูต่ลาดประเทศเศรษฐกจิเกดิใหมเ่หลา่นัน้ซึง่ลว้นแต่มอีตัราการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู เชน่ จนี อนิเดยี ละตนิอเมรกิา เป็นตน้ 
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บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนําเอากลยุทธข์อง APL Logistics ไปประยุกตใ์ชก้บัธุรกจิ

ของตนเองได ้ดงัน้ี 

 

1) พฒันาระบบการใหบ้รกิารโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม้ากขึน้ ผูป้ระกอบการควรพฒันาระบบการ

บรกิารของตนใหม้คีวามทนัสมยั ซึง่จะทาํใหส้ะดวกต่อการบรหิารจดัการ และสะดวกสบาย

สาํหรบัลกูคา้ 

2) ศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นอุตสาหกรรมยานยนต ์ซึง่เป็น

อุตสาหกรรมหลกัของไทย 

3) รว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ในการขยายบรกิาร โดยอาจใหบ้รกิารขนสง่แบบ 

multimodal หรอืใหบ้รกิารในอุตสาหกรรมอื่นๆ ดงัเชน่ APL Logistics ได้เลอืกใหบ้รกิาร

ใน 7 อุตสาหกรรมหลกั 

4) ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถงึกลยุทธน์ี้ โดยอาจเขา้ไปลงทุนใน

ประเทศจนี อนิเดยี เวยีดนาม และประเทศทีม่ศีกัยภาพสงูอื่นๆ เชน่ พมา่ เป็นตน้ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 29: Pan Asia Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2003 โดย Mr. Christian Bischoff ชาวเยอรมนั  เดมิเป็นบรษิทัขนาดเลก็

แต่มกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็ โดยเชีย่วชาญในดา้น Warehousing และ Logistics Solutions เมือ่

จดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ บรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4 

 

บริการของ Pan Asia Logistics 

 

บรษิทัแบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 

 

(1)Ocean Freight 

 

ใหบ้รกิารทัง้การขนสง่สนิคา้แบบ FCL, LCL, และสนิคา้ทีม่น้ํีาหนกัมากหรอืมขีนาดใหญ่

พเิศษ นอกจากนัน้ยงัมบีรกิาร Sea-Air Services และบรกิาร Chartering อกีดว้ย 
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(2)Air Freight 

 

เป็นบรกิารขนสง่ทางอากาศแบบ door-to-door โดยมบีรกิาร On-board Courier 

Service, Chartering, Total Visibility, และบรกิารเสรมิอื่นๆ เชน่ พธิกีารศลุกากร เป็นตน้ 

 

(3)Warehousing 

 

บรกิาร warehousing ถอืไดว้า่เป็นบรกิารหลกัของบรษิทั โดยใชร้ะบบบรหิารจดัการที่

ทนัสมยัแบบ fully automated warehouse management system ในทุกขัน้ตอนและใหบ้รกิาร

ครบครนัทุกความตอ้งการแบบ end-to-end ของบรกิาร warehousing and distribution และ

ใหบ้รกิารสาํหรบัสนิคา้ทุกประเภท โดยระบบบรหิารจดัการของบรษิทันัน้ ไดแ้ก ่ Inventory 

Management, Supply Chain Management, Supplier Management, Packing Management  

 

นอกจากนี้บรษิทัยงัมบีรกิาร  Hazardous Goods Storage and Handling, Waste 

Management & Remanufacturing, Return Logistics, Bonded Warehouse, และ 3PL Scheme 

อกีดว้ย 

 

(4)Project Logistics 

 

บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญดา้น Project Management และการขนสง่เครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ทีม่ขีนาดใหญ ่ซึง่รวมถงึน้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีโดยการใหบ้รกิาร

แบ่งเป็น Planning and Consulting, Project Management, Project Engineering, Supervision, 

Coordination, Cost Control, Loading/Unloading Ships/Barges/LCTs, และ Rist Assessment 

 

(5)Special Services 

 

บรกิารพเิศษนัน้แบ่งออกเป็น Consulting and Support, Transportation Management 

and Engineering, และ Fourth Party Logistics (4PL) 
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ขนาดธรุกิจ 

 

สาํนกังานใหญ่ของบรษิทัตัง้อยูท่ีส่งิคโปร ์และปจัจุบนับรษิทัไดข้ยายธุรกจิไปยงัประเทศ

ตา่งๆ ในเอเชยี ไดแ้ก ่จนี ฮอ่งกง ไตห้วนั ไทย เวยีดนาม อนิเดยี อนิโดนีเซยี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้

มาเลเซยี และเยอรมนี โดยมสีาํนกังานสาขามากกวา่ 40 แห่ง และมบีรษิทัตวัแทนในภมูภิาคตา่งๆ 

ทัว่โลก 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

การเป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีเ่กดิใหม ่ 

 

เน่ืองจากบรษิทัเพิง่ก่อตัง้ในปี 2003 ทา่มกลางการแขง่ขนัทีดุ่เดอืดในอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะในสงิคโปร ์ประกอบกบัแนวโน้มของการ M&A ทีเ่พิม่ขึน้ ปจัจยัเหลา่นี้เป็นความทา้ทาย

ของบรษิทัในการบรหิารธุรกจิใหอ้ยู่รอดและเจรญิเตบิโตดว้ยด ี

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิทัไดล้งทุนเป็นจาํนวนมากในการกอ่สรา้งโครงสรง้พืน้ฐาน 

โดยไดก้่อสรา้งคลงัสนิคา้เพิม่ในมาเลเซยีและสงิคโปรเ์พือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ 

2) กลยทุธ ์“Built-to-suit”Built-to-suit คอืการใหบ้รกิารแกบ่รษิทัใดบรษิทัหน่ึงโดยเฉพาะเชน่ 

การก่อสรา้ง logistics centre สาํหรบั Mercedes-Benz อยา่งเดยีวในประเทศเกาหลใีต ้ซึง่

จะทําให้การบรกิารนัน้ตรงตามความต้องการของลูกคา้มากที่สุด 

3) ใหบ้รกิารอยา่งใกลช้ดิกบัลกูคา้ เน่ืองจากบรษิทัเป็นบรษิทัขนาดคอ่นขา้งเลก็ จงึสามารถ

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งใกลช้ดิ มกีารตดิต่อกบัลกูคา้ของสมํ่าเสมอ ทาํใหบ้รษิทัรบัทราบขอ้มลู

และปญัหาต่างๆ และใหบ้รกิารได้อยา่งตรงจุด 

4) พฒันาระบบ IT ทีม่ปีระสทิธภิาพบรษิทัใชร้ะบบ IT เขา้มาใหบ้รกิารในทุก ๆ สว่นทาํให้

สามารถเชือ่มโยงการบรหิารงานภายใน และเชือ่มโยงหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น

เขา้ดว้ยกนั 
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ปัจจยัทีท่าํให้ Pan Asia Logistics ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การเป็นบรษิทัขนาดเลก็โดยเปรยีบเทยีบ การทีบ่รษิทัมขีนาดคอ่นขา้งเลก็ ทาํใหทํ้างาน

ใกลช้ดิกบัลกูคา้ไดม้าก การบรหิารงานและการใหบ้รกิารมคีวามคลอ่งตวั  

2) ความทุม่เทเอาใจใสใ่นการใหบ้รกิาร ตวัอยา่งเชน่ กลยุทธ ์ Built-to-suit ซึง่ลกูคา้แตล่ะราย

จะไดร้บับรกิารทีต่่างกนัขึน้อยูก่บัความต้องการของลูกคา้ ทําใหล้กูคา้พงึพอใจในบรกิาร 

3) การเชือ่มโยงกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร จากระบบสารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกนัใน

แต่ละฝา่ยในองคก์ร ทําใหเ้กดิการแชรข์อ้มลูระหวา่งกนั สง่ผลดตีอ่การบรหิารจดัการ 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยอาจนํากลยุทธข์อง  Pan Asia Logistics ไปปรบัใชก้บัการดําเนิน

ธุรกจิของตนได ้ดงัน้ี 

 

1) ทาํงานกบัลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ โดยมกีารพดูคยุกบัลกูคา้เพือ่ทราบขอ้มลูอยา่งละเอยีด 

เพือ่ใหก้ารบรกิารเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

2) พฒันาระบบฐานขอ้มลูและการสือ่สารของบรษิทั เพือ่ใหห้น่วยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์รสามารถตดิตอ่เชือ่มโยงกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3) ใหบ้รกิารแบบ  tailor-madeซึง่การใหบ้รกิารแบบเฉพาะรายน้ีทาํใหล้กูคา้รูส้กึถงึความเอา

ใจใส ่และมัน่ใจวา่บรกิารนัน้เหมาะกบับรษิทัของตนอยา่งแทจ้รงิ 

 

 กรณีศึกษาท่ี 30: CWT 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1970 โดยเป็นสว่นหน่ึงของ Port of Singapore Authority (PSA) 

ใหบ้รกิาร  warehousing and container trucking และขยายกจิการเรื่อยมาจนเขา้สูต่ลาดหุน้

สงิคโปรใ์นปี 1993 ปจัจุบนัเป็นบรษิทัชัน้นําในการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรแกล่กูคา้ใน

อุตสาหกรรม commodities, เคมแีละปิโตรเคมี ,marine, น้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ , การทหาร และ

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเมื่อจดัตามเกณฑข์อง สศช. แลว้ บรษิทัใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1-4  
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บริการของ CWT 

 

บรกิารโลจสิตกิสข์อง CWT แบ่งออกเป็น 

 

1) Warehousing Logisticsดาํเนินการโดยบรษิทัลกู คอื CWT Limited โดยให้บรกิาร 

Storage, Handling, และ Movement 

2) Freight Logisticsดาํเนินการโดยบรษิทั  CWT Globelink Group โดยใหบ้รกิาร LCL 

Consolidation, CFS Operation, DG Cargo Handling, Sea-Air Services, Buyer’s 

Consolidation, และ General Freight Forwarding 

3) Commodity Logisticsดาํเนินการโดย CWT Commodities Group ใหบ้รกิาร  LME 

Warehousing, LIFFE/SICOM Warehousing, Collateral Management, Stock 

Monitoring, Freight Forwarding and Shipping, Trade Credit Facilitation, และ Mining 

Logistics 

4) Defense Logisticsดาํเนินการโดย CWT Defense Services Division ใหบ้รกิาร 

Forwarding, Design, Delivery, และ Maintenance และบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การทหาร 

5) Contract Logisticsดาํเนินการโดย CWT Logistics Group ใหบ้รกิาร Regional 

Distribution Hub Operation, Onsite Logistics, Supply Chain Solutions, 

Petrochemical & Chemical Logistics, Cold Chain Logistics, และ Bonded/Dutiable 

Cargo Logistics 

6) Container Logisticsดาํเนินการโดย OCWS Logistics Group ใหบ้รกิาร  Container 

Storage, ISO tank, FCL Container Storage, Container Trucking, 

Trasportation/Cross Docking และบรกิารเสรมิอื่นๆ เชน่ Maintenance and Repair เป็น

ตน้ 

 

นอกจากนี้บรษิทัยงัมบีรกิาร Commodity Supply Chain Management, Engineering 

Services, และ Financial Services อกีดว้ย 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

CWT มสีาํนกังานสาขาอยูใ่น 50 ประเทศในทุกภมูภิาคทัว่โลก มจีาํนวนพนกังาน

ประมาณ 5,700 คน 
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ผลประกอบการของ CWT 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ CWT แสดงในตารางที ่4-21 

 

ตารางท่ี 4-21:ผลประกอบการของ CWT ปี 2008-2012 

Million S$ 2008 2009 2010 2011 2012 

Revenue 602.7 623.9 747.2 2,579.7 5,397.0 

EBITDA 44.1 58.7 181.7 64.7 127.3 

Operating Profit after Tax and 

Non-controlling Interests 

25.0 22.8 28.5 51.6 86.5 

ทีม่า: รายงานประจําปี CWT 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ในปี 2012 นัน้ บรษิทัมรีายไดเ้พิม่สงูขึน้เป็นอยา่งมาก โดยมกีาร

เตบิโตมากถงึ 109% สาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้ของรายไดอ้ยา่งมหาศาลในปี 2012 น้ีมาจาก

ธุรกจิ Commodity Supply Chain Management ซึง่มมีลูคา่สงูขึน้เป็นอยา่งมาก และลกูคา้ราย

ใหญ่ของบรษิทันัน้คอืผูป้ระกอบการในประเทศจนี 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) การปฏวิตัแิละเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืงในตะวนัออกกลางและแอฟรกิา  

2) เน่ืองจากบรษิทัมกีารทําธุรกจิในภมูภิาคตะวนัออกกลางและแอฟรกิาหลาย ๆ ประเทศ 

เมือ่มเีหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืงซึง่เป็นปจัจยัภายนอกทีบ่รษิทัไมส่ามารถ

ควบคุมได ้ปจัจยัน้ีจงึเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิารของบรษิทั 

3) ภาวะเศรษฐกจิทีต่กตํ่าของยุโรปและสหรฐัอเมรกิา 

4) จากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัคงซบเซาในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา ทําใหอุ้ปสงคข์องการขนสง่

และโลจสิตกิสใ์นภมูภิาคน้ียงัไมฟ้ื่นตวั ปจัจยัน้ีจงึเป็นอกีหน่ึงอุปสรรคสาํหรบับรษิทัในการ

ดาํเนินธุรกจิ 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) Acquisitionsโดยบรษิทัไดเ้ขา้ซือ้ MRI Trading AG ซึง่เป็นบรษิทัการตลาดสาํหรบัสนิคา้ 

commodities ตัง้อยูท่ีส่วติเซอรแ์ลนด ์เพือ่ขยายธุรกจิในสนิคา้ commodities 
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2) การเขา้สูต่ลาดเป็นรายแรก โดย CWT เป็นผูใ้ห้บรกิารขนสง่เหลก็แท่ง  (steel billet) ของ 

London Metal Exchange ไปยงัสหรฐัอเมรกิา โดยเป็นผูใ้หบ้รกิารเป็นรายแรกในธุรกจิน้ี 

3) ลงทุนสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารโดย CWT ได้ก่อสรา้ง

คลงัสนิคา้ใหม ่คอื WET Logistics Hub 3 และ Pandan Logistics Hub ในสงิคโปร ์และ

กําลงัก่อสรา้งใน Port Klang ของมาเลเซยีด้วย 

4) พฒันาธุรกจิ Commodity Logisticsโดยก่อตัง้บรษิทั  Straits Financial Group ขึน้มาเพือ่

ใหบ้รกิารเสรมิดา้นการเงนิและการคา้สาํหรบัสนิคา้ commodities มสีาขาอยูท่ี่สงิคโปร ์

เซีย่งไฮ ้จาการต์า และชคิาโก และมแีผนทีจ่ะขยายไปยงัประเทศอื่นๆ ในเอเชยีตอ่ไป 

5) ขยายสูต่ลาดตา่งประเทศใน 3 บรกิารหลกั  ได้แก่  Commodity Logistics, Freight 

Logistics, และ Warehousing Logistics โดยบรษิทัไดไ้ปตัง้สาํนกังานสาขาทีป่ระเทศ

กาตาร ์คอสตารกิา กวัเตมาลา ตุรก ีบลัแกเรยี โรมาเนีย สโลวเีนีย และโครเอเชยี 

6) Joint Venturesบรษิทัไดท้าํ JV กบับรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสช์ัน้นําในละตนิอเมรกิา เพือ่

ใหบ้รกิาร commodity logistics ทัว่ทัง้ภูมภิาค โดยเน้นทีบ่ราซลิ อารเ์จนตนิา อุรุกวยั ชลิ ี

เปรู และเมก็ซโิก 

7) ตัง้บรษิทัสาขาในภมูภิาคแอฟรกิาใต้จุดประสงคข์องการกอ่ตัง้เพือ่ใหบ้รกิารการขนสง่โลจิ

สตกิสร์ะหวา่งแอฟรกิากบัจนี อนิเดยี ตะวนัออกกลาง และยุโรป โดยใหบ้รกิารในมาลาว ี

โมแซมบคิ แอฟรกิาใต้ แซมเบยี และซมิบบัเว 

 

ปัจจยัทีท่าํให้ CWT ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การ acquisitions ทีม่คีณุภาพดว้ยการศกึษาขอ้มลูอยา่งละเอยีดในการเขา้ซือ้กจิการแตล่ะ

ครัง้ ทาํใหไ้ดบ้รษิทัทีม่คุีณภาพเขา้มาสง่เสรมิกจิการของบรษิทั สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทั

เพิม่สงูขึน้เป็นอยา่งมาก และเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บับรษิทัใน  commodities logistics 

services 

2) การเสนอบรกิารโดยเน้นที่หลกัการ first mover advantageดงัจะเหน็ไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ขนสง่เหลก็แท่งจาก London Metal Exchangeไปยงัสหรฐัอเมรกิาเป็นรายแรก 

3) การเขา้สูต่ลาดต่างประเทศในประเทศทีย่งัมผีูใ้หบ้รกิารน้อยราย เน่ืองจากเศรษฐกจิทีย่งัมี

ขนาดเลก็จงึยงัมผีูใ้หบ้รกิารไมม่ากนกั แตบ่รษิทัเลง็เหน็ถงึศกัยภาพการเตบิโตในอนาคต 

จงึเขา้สูต่ลาดกอ่นผูเ้ลน่รายอื่นๆ 

4) ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการพฒันาการใหบ้รกิาร ตวัอยา่งเชน่ การกอ่สรา้ง

คลงัสนิคา้ทัง้แบบแหง้และแบบเยน็ ทําใหบ้รษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีม่พีืน้ที่

คลงัสนิคา้มากทีส่ดุในสงิคโปร ์
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5) การตัง้บรษิทัเพือ่ใหบ้รกิารเสรมิในธุรกจิหลกัของตน นโยบายนี้ทําใหบ้รษิทัทีก่อ่ตัง้ขึน้มา

นัน้ (ในทีน้ี่ คอื Straits Financial Group) ชว่ยอาํนวยความสะดวกแกล่กูคา้และสรา้ง

รายได้เพิม่ใหแ้ก่บรษิทั 

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยอาจศกึษาถงึกลยุทธข์อง  CWT แลว้นําไปประยุกตก์บับรษิทัของ

ตนเอง ดงัน้ี 

 

1) มองหาตลาดใหม่ๆ  ทีม่ผีูใ้หบ้รกิารยงัไมม่าก แตม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู 

2) หาพนัธมติรในตา่งประเทศเพือ่ใหบ้รกิารรว่มกนัแบบ Joint Venture ในประเทศนัน้โดยกล

ยุทธก์ารหาพนัธมติรที่เป็นบรษิทัทอ้งถิน่มขีอ้ดทีี่บรษิทัท้องถิน่จะรูข้อ้มูลเชงิลกึของธุรกจิ

มากกวา่ ทําใหบ้รษิทัไมต่อ้งแบกรบัความเสีย่งในการทาํธุรกจิมากเท่าลงทุนเองแตเ่พยีงผู้

เดยีว 

3) มเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการขยายกจิการของตนไปยงัตา่งประเทศวา่ตอ้งการขยายใน

กจิกรรมใดบา้ง ตวัอยา่งเชน่ CWT นัน้มบีรกิารมากมายหลายสาขา แต่เลอืกทีจ่ะขยายไป

ยงัต่างประเทศแค ่ 3 สาขา ไดแ้ก ่ Commodity Logistics, Freight Logistics, และ 

Warehousing Logistics  

4) เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยการลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทัใหด้ขี ึน้ 

5) เพิม่บรกิารเสรมิทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกใหแ้กล่กูคา้ เชน่ บรกิารทางการเงนิ เป็นตน้ 

 

4.2.7. Singapore Post 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

กจิการไปรษณยีข์องสงิคโปรน์ัน้มมีาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สงิคโปรโ์ดย Sir Stamford Raffles 

ในปี 1819 ปจัจุบนับรษิทัเป็น บรษิทัผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ทีส่ดุสาํหรบัธุรกจิขนสง่พสัดุและ

ไปรษณยีภณัฑ ์ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสาขาที ่1, 2, 4, และ 5 ตามเกณฑข์อง สศช.  
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บริการของ Singapore Post 

 

Singapore Post แบ่งเป็น 3 แผนกหลกั คอื Mail, Logistics, และ Retail โดยทัง้ 3 

แผนกดูแลธุรกจิซึง่แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ Mail, Digital Services, Logistics, E-commerce, 

และ Retail & Financial Services 

 

สาํหรบัลกูคา้บุคคล มกีารบรกิารทีห่ลากหลายมากครอบคลมุกจิกรรมในชวีติประจาํวนั

ของประชาชน ตัง้แต่การรบัสง่พสัดุไปรษณยี ์บรกิารทางการเงนิและการจา่ยคา่บรกิารตา่งๆ 

บรกิารภาครฐั บรกิารโทรคมนาคม บรกิาร online shopping ฯลฯ 

 

สาํหรบัลกูคา้ธุรกจิ มบีรกิารรบัสง่พสัดุ บรกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการกระจายสนิคา้ 

บรกิารดา้นการตลาด บรกิาร SME Solution ฯลฯ 

 

ขนาดธรุกิจ 

 

Singapore Post ได้เขา้สู่ตลาดหุน้สงิคโปรใ์นปี 2003 โดยบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ 

Temasek Holdings (Private) Limited ซึง่ถอืหุน้อยู ่26.01% 

 

ผลประกอบการของ Singapore Post 

 

สาํหรบัผลประกอบการของ Singapore Post นัน้แสดงในตารางที ่4-22 

 

ตารางท่ี 4-22:ของ Singapore Post ปี 2008-2012 

S$ Million 2008 2009 2010 2011 2012 

Revenue 472.6 481.1 525.5 565.8 578.5 

Operating Profit 175.3 178.4 201.5 206.6 182.9 

EBITDA 214.8 212.7 232.2 232.6 214.8 

Net Profit 149.3 148.8 165.0 161.0 142.0 
ทีม่า: รายงานประจําปี Singapore Post 

 

จากตาราง จะเหน็ไดว้า่ในปี 2012 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่มาจากธุรกจิ Logistics และ 

Retail สว่นธุรกจิ Mail นัน้มรีายได้ลดลง อยา่งไรกต็าม แมร้ายไดจ้ะเพิม่ขึน้แต่กําไรของบรษิทันัน้
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ลดลง เน่ืองมาจากตน้ทุนการใหบ้รกิารทีส่งูขึน้ และบรษิทัไดใ้ชเ้งนิลงทุนไปกบัการพฒันาระบบ

และบุคลากรเพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัในโลกแหง่เทคโนโลยเีชน่ปจัจบุนั 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ความตอ้งการสง่ไปรษณยีท์ีล่ดลง เน่ืองจากการพฒันาทางเทคโนโลยทีาํใหผู้ค้น

ตดิต่อสื่อสารและทําธุรกรรมผา่นทางอนิเตอรเ์นตทําใหอุ้ปสงคข์องการสง่ไปรษณียเ์พือ่

ตดิตอ่สือ่สารกนัลดลง ปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของบรษิทั แต่ใน

ขณะเดยีวกนักเ็ป็นความทา้ทายและเป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะขยายบรกิารไปสูค่วามเป็น

ดจิติอลมากขึน้ 

2) อุปสงคด์า้นอื่นๆ เชน่ บรกิารโลจสิตกิส์ , คา้ปลกี, E-commerce, และบรกิารทางการเงนิ

ตา่งๆ นัน้เพิม่ขึน้ ปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะพฒันาการใหบ้รกิารเพือ่เตมิเตม็ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคในสว่นน้ี 

3) การพฒันาทางเทคโนโลยโีดยเฉพาะ ITปจัจยัน้ีเป็นโอกาสของบรษิทัทีจ่ะพฒันาการ

ใหบ้รกิารโดยพึง่พาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

1) ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเทคโนโลยเีป็นอยา่งมากโดยบรษิทัไดอ้อกบรกิารใหม่ๆ  ทีใ่ช้

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เชน่ QR Code เป็นตน้ 

2) เพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิาร โดยลงทุนสรา้ง Air Freight Hub แห่งที ่2 ที่

สนามบนิ Shanghi ซึง่ใชง้บประมาณคอ่นขา้งสงู 

3) พฒันาบรกิารไปสู่ยุคดจิติอลโดยบรษิทัไดใ้ชเ้ทคโนโลยอีนิเตอรเ์นตและดจิติอลเพือ่ดงึดูด

ผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ application สาํหรบัโทรศพัทม์อืถอืและแทบ็เลต , บรกิาร SAM ซึง่เป็น

บรกิารออนไลน์แบบครบวงจร , PostMarque เป็นบรกิาร tracking & tracing, ezyparcels 

เป็นบรกิารออนไลน์สาํหรบัธุรกจิ e-commerce เป็นตน้ 

4) Acquisitionsบรษิทัไดข้ยายบรกิารขนสง่และโลจสิตกิสไ์ปยงัประเทศอื่นในภมูภิาคเอเชยี 

โดยนโยบาย Acquisitions โดยเขา้ซือ้หุน้ของ Indo Trans Logistics ของเวยีดนาม เป็น

ตน้ และ Partnerships โดยเป็น partner กบั eBay, 7-Eleven เป็นตน้นอกจากน้ี บรษิทัยงั

ขยายบรกิาร digital ในสงิคโปรแ์ละภมูภิาคเอเชยีดว้ยนโยบาย Acquisitions โดยซือ้หุน้

ของ DataPost, Efficient E-Solutions Berhad และอยูใ่นขัน้ตอนการซือ้  Novation 

Solutions ของฮอ่งกง 
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5) ร่วมมอืกบับรษิทัไปรษณียข์องประเทศต่างๆ โดยความร่วมมอืนัน้ผ่านทาง Universal 

Postal Union (UPU), Asian-Pacific Postal Union และอื่นๆ  

 

ปัจจยัทีท่าํให้ Singapore Post ประสบความสาํเรจ็ 

 

1) การปรบักลยุทธข์ององคก์รใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกในปจัจุบนัโดยปรบัตนเองให้

เขา้กบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยไีปสูโ่ลกดจิติอล รวมถงึแบบแผนการบรโิภคของ

ประชาชนทีเ่ปลีย่นแปลงไปอกีดว้ย  

2) การใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพบรษิทัไดพ้ฒันาการใหบ้รกิารของตนโดยนํา

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใช ้และทําใหบ้รกิารของบรษิทัมคีวามทนัสมยัและมี

ประสทิธภิาพ 

3) การออกบรกิารทีม่ลีกัษณะ innovative ดงัจะเหน็ไดจ้ากการสรา้ง application สาํหรบั 

smart phone และ tablet ซึง่สรา้งความแตกต่างและความแปลกใหม ่เพิม่ความ

สะดวกสบายใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 

4) การใหค้วามสาํคญักบัธุรกจิดจิติอลและธรุกจิออนไลน์อื่นๆ ซึง่มอีตัราการเตบิโตทีร่วดเรว็

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกจิออนไลน์เป็นอยา่งมากเน่ืองจากมอีตัราการเตบิโตทีส่งู มี

แนวโน้มทีส่ดใสในการดาํเนินธุรกจิ ซึง่แตกตา่งจากธุรกจิการสง่ไปรษณยีแ์บบดัง้เดมิ 

5) การทํา M&A รวมถงึ Partnerships ทีม่ปีระสทิธภิาพโดย Singapore Post นัน้ตัง้เป้าวา่

นโยบาย M&A และรวมถงึความร่วมมอือื่นๆ นัน้จะต้องชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง

ใหก้บับรษิทั หรอืชว่ยตอ่ยอดการบรกิารของบรษิทัใหข้ยายออกไป ทําใหก้ารดําเนิน

นโยบายนี้แตล่ะครัง้ประสบความสาํเรจ็ 

6) การขยายธุรกจิไปสูป่ระเทศตา่งๆ ในภมูภิาค โดยเฉพาะบรกิารโลจสิตกิสบ์รษิทัไดเ้ลง็เหน็

ศกัยภาพของภูมภิาคเอเชยีวา่จะเป็นภูมภิาคหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและมอีตัรา

การเจรญิเตบิโตทีส่งูอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในสาขาโลจสิตกิส ์บรษิทัจงึไดข้ยายธุรกจิ

ไปสูป่ระเทศตา่งๆ ในภมูภิาคซึง่ชว่ยสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัเป็นอยา่งด ี

 

บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทยสามารถนําบทเรยีนทีไ่ดจ้าก Singapore Post ไปประยุกตใ์ชก้บัการ

ดาํเนินงานของบรษิทัตนเองได ้ดงันี้ 

1) ผูป้ระกอบการตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปจัจุบนั โดยเฉพาะสภาวะแวดลอ้ม

ทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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2) พฒันาดา้นเทคโนโลยอียา่งจรงิจงั ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิาร 

3) หาพนัธมติรเพือ่ทาํงานรว่มกนัในการพฒันาการบรกิาร 

4) เพิม่การบรกิารในสว่นของธุรกจิ E-commerce และธุรกจิดจิติอลอื่นๆ  

5) เพิม่บรกิารเสรมิตา่งๆ เชน่ บรกิารทางการเงนิ  

 

 กรณีศึกษาท่ี 31: THT Logistics 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

บรษิทั THT Logistics ของสงิคโปรเ์ริ่มประกอบธุรกจิคลงัสนิคา้ในปี 1970 ดว้ยพืน้ที่

เพยีง 2,000 ตารางฟุต ปจัจุบนัเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายใหญ่ โดยมพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้กวา่ 

200,000 ตารางฟุต ทําใหบ้รษิทัสรา้งตวัเองกลายเป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัการศนูยก์ารกระจาย

สนิคา้แหง่ภูมภิาค (Regional Distribution Center Management: RDC) 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

ลกูคา้แตล่ะรายมคีวามตอ้งการการขนสง่และกระจายสนิคา้ทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้ในแงข่อง

เวลาการขนสง่ และวธิกีารขนสง่ปจัจยัน้ีจงึเป็นปญัหาทีส่ง่ผลกระทบตอ่ธุรกจิของบรษิทั 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

หาพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่ขยายเครอืขา่ยการบรกิาร 

 

บรษิทัไดส้รา้งพนัธมติรทางการคา้กบัธุรกจิโลจสิตกิสใ์นหลายประเทศ เชน่ มาเลเซยี 

ไทย อนิโดนีเซยี เวยีดนาม จนี และดไูบ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการกระจายสนิคา้ในตา่งประเทศโดย

บรษิทัไมจ่าํเป็นตอ้งไปลงทุนเปิดคลงัสนิคา้เอง เชน่ บรษิทัสามารถใหบ้รกิารรบัสนิคา้หลงัจากทีม่ ี

สนิคา้มาวางทึค่ลงัไดภ้ายในเวลาเพยีง 15 นาท ีเพือ่สง่ตอ่ไปยงัลกูคา้ ทาํใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็

และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้เป็นอยา่งมาก 

 

ผลจากกลยุทธด์งักลา่ว ทําใหป้จัจุบนั การใหบ้รกิารรอ้ยละ 50 ของของบรษิทัเป็นการ

ใหบ้รกิารผา่นเครอืขา่ยในต่างประเทศ และรายรบัของบรษิทันัน้เพิม่ขึน้มากกวา่ 2 เทา่ภายใน

ระยะเวลาเพยีง 3 ปี  
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บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

การสรา้งพนัธมติรทางการคา้ในต่างประเทศกเ็ป็นทางเลอืกหน่ึงสาํหรบัผูป้ระกอบการ 

SME ทีม่เีงนิทุนน้อยและทรพัยากรจาํกดั เน่ืองจากพนัธมติรจะสามารถชว่ยเหลอืกนัในเรื่องของ

คลงัสนิคา้ รวมถงึการหาลกูคา้ดว้ย ทําใหบ้รษิทัสามารถประหยดัทรพัยากร และเพิม่รายไดไ้ดใ้น

ระยะยาว 

 

4.2.8. ไทย 

 

 กรณีศึกษาท่ี 32: Hazchem Logistics Management 

 

จากการสมัภาษณ์คุณ เฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์กรรมการผูจ้ดักา รบรษิทั Hazchem 

Logistics Management เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2556 และจากการศกึษาเพิม่เตมิ ผูว้จิยัไดส้รุป

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั Hazchem Logistics Management ปจัจยัทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ และ

บทเรยีนสาํหรบัผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยไดด้งันี้ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

บรษิทั Hazchem Logistics Management (“Hazchem”) จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2547 ประกอบ

ธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่วตัถุและสารเคมอีนัตรายสาํหรบัธุรกจิผลติและ

จดัจาํหน่ายสารเคมแีละอุตสาหกรรมยาอยา่งครบวงจร ตัง้แต่การบรรจุภณัฑ ์การขนสง่ทัง้ทางบก 

ทางเรอื และทางอากาศ ใหบ้รกิาร One Stop Service และบรกิารครบวงจรตลอดทัง้ Supply 

Chain ของลกูคา้ การขนสง่ดว่น การขนสง่สนิคา้แบบเตม็ตูค้อนเทนเนอรแ์ละแบบไมเ่ตม็ตูค้อน

เทนเนอร ์ใหบ้รกิาร ISO Tank Container การใหบ้รกิารคลงัสนิคา้สาํหรบัวตัถุอนัตราย การ

ใหบ้รกิารพธิศุีลกากร โดยมเีครอืขา่ยบรษิทัตวัแทนอยู่ทัว่โลก อกีทัง้ยงัใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและ

จดัฝึกอบรมเกีย่วกบัการขนสง่และโลจสิตกิสว์ตัถุอนัตรายอยา่งครบวงจร นอกจากนัน้ Hazchem 

กเ็ป็นหน่ึงในกลุม่ Tripple i Logistics Group ซึง่เป็นกลุม่บรษิทัทีใ่หบ้รกิารขนสง่ และบรกิารโลจิ

สตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบวงจรกลุม่หน่ึงในประเทศไทย โดยโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่

บรษิทัใน Triple i Logistics Group ดงัภาพขา้งลา่ง 
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ภาพท่ี 4-3:โครงสร้างความสมัพนัธอ์งคก์รของ Triple i Logistics Group 

 
ทีม่า: http://www.iii-logisticsgroup.com/iam.php?tid=4 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

ปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อการดําเนินธุรกจิของ Hazchem ไดแ้ก ่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

ธุรกจิผลติและจดัจาํหน่ายสารเคม ีรวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศลกูคา้ ทัง้ในแงข่อง

โครงสรา้งพืน้ฐานในการขนสง่และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัสารเคมแีละวตัถุอนัตราย  

 

ปจัจยัที ่1 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิผลติและจดัจาํหน่ายสารเคม ี 

 

เน่ืองจากสนิคา้ที ่ Hazchem ขนสง่นัน้เป็นสนิคา้เฉพาะทีจ่าํเป็นตอ้งอาศยัความรูค้วาม

เขา้ใจเฉพาะ ตัง้แต่กระบวนการผลติและวศิวกรรม ความรูเ้รื่องสารเคม ีและวตัถุอนันตราย 

ขอ้จาํกดัตา่งๆ เกีย่วกบัการขนสง่ ซึง่ตอ้งอาศยัเทคโนโลยทีีส่งูกวา่การขนสง่สนิคา้ทัว่ไป 

นอกจากนัน้ กฎระเบยีบทีม่ากาํกบัดแูลสารเคมแีละวตัถุอนัตรายมคีวามซบัซอ้นและมกีารกํากบั

ดูแลอยา่งเขม้งวด และยงัมคีวามแตกต่างกนัระหวา่งประเทศอกีดว้ย ทําใหบ้รษิทัตอ้งรบัมอืกบั

ความยากลาํบากในการขนสง่และใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ัง้ในมติขิองเทคโนโลยกีารขนสง่และในมติิ

ของการกาํกบัดแูลสารเคมแีละวตัถุอนัตราย หากมกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบหรอืกฎทีม่กีํากบัดแูล

http://www.iii-logisticsgroup.com/iam.php?tid=4�
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การขนสง่และใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์หรอืมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ขม้งวดขึน้ กย็อ่มสง่ผลต่อการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  

 

ปจัจยัที ่2 โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศลกูคา้  

 

Hazchem มองวา่ประเทศทีจ่ะสามารถเขา้ไปดาํเนินธุรกจิและสามารถประสบ

ความสาํเรจ็และทํากาํไรไดใ้นระยะยาวคอืประเทศทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานของอุตสาหกรรมสารเคมดี ี

มตีลาดทีใ่หญ่พอ และมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งและจดัการสารเคม ีรวมถงึจะตอ้งมกีาร

บงัคบัใชก้ฎหมายสารเคมทีีก่า้วหน้า เน่ืองจากประเทศเหลา่นัน้กจ็ะมอุีตสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบั

การผลติสารเคมเีป็นจาํนวนมาก ถอืเป็นชอ่งทางธุรกจิที ่Hazchem สามารถเขา้ไปได ้นอกจากนัน้

จะตอ้งมกีฎหมายทีก่า้วหน้าและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ขม้แขง็ประกอบกนัไปดว้ย ทําใหล้กูคา้

มองเหน็มลูคา่เพิม่ของบรกิารของ Hazchem เพราะหากไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ขม้งวดแลว้ 

ลกูคา้กจ็ะไมเ่หน็คุณคา่ในบรกิารของบรษิทั ทําใหไ้มเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

 

ประเทศที ่Hazchem สนใจเขา้ไปดาํเนินธุรกจิตัง้แต่เริม่ตน้คอืประเทศสงิคโปร ์เน่ืองจาก

สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีเ่ปิดเสร ีและไมม่กีารกดีกนัหรอืแบ่งแยกธุรกจิตา่งชาต ิทีส่าํคญัคอืสงิคโปร์

ยงัมศีนูยก์ลาง (Hub) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีชื่อ Jurong Petrochemincal Complex ซึง่เป็น

เสมอืนเขตนิคมอุตสาหกรรมสาํหรบัการผลติและจดัจาํหน่ายสารเคม ี Hazchem จงึเลอืกทีจ่ะเขา้

ไปประกอบธุรกจิในสงิคโปรก์อ่นเน่ืองจากเหน็โอกาสทางธุรกจิทีแ่น่นอน ประกอบกบัสงิคโปรม์ี

การบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตรายอยา่งเขม้งวด จงึเป็นโอกาส

ของ Hazchem ทีจ่ะเขา้ไปใหบ้รกิารดงักลา่ว 

 

Hazchem ยงัไดก้ลา่วถงึประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคทีน่่าสนใจสาํหรบัการประกอบธุรกจิ

การขนสง่สารเคมแีละวตัถุอนัตราย ไดแ้ก ่อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี เนื่องจากทัง้สองประเทศมี

อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัสารเคมแีละมตีลาดขนาดใหญ ่มาเลเซยีมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายที่

เขม้งวดและมพีรมแดนตดิกบัประเทศไทย จงึน่าสนใจทีจ่ะเขา้ไปประกอบธุรกจิ ในขณะที่

อนิโดนีเซยีอาจจะยงัตดิปญัหาเรื่องธรรมเนียมปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิของคนอนิโดนเีซยี 

วฒันธรรมทีอ่าจแตกตา่งกนัพอสมควร อกีทัง้กฎหมายการลงทุนของต่างชาตโิดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสย์งัไมเ่ปิดเท่าที่ควร อยา่งไรกต็าม Hazchem กเ็หน็โอกาสในการประกอบ

ธุรกจิในอนิโดนีเซยี เนื่องจากการทีอ่นิโดนีเซยีไมม่รีาคากลาง หรอืราคาตลาดในการขนสง่ ทาํให้

ผูป้ระกอบการสามารถตัง้ราคาไดอ้ยา่งเป็นอสิระพอสมควร มโีอกาสในการทาํกาํไรสงู ดงันัน้เชือ่

วา่หากมกีารเจรจาผลกัดนัใหอ้นิโดนีเซยีสามารถผอ่นคลายระเบยีบเรื่องการลงทุน และมี
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การศกึษาเรื่องธรรมเนียมการประกอบธุรกจิของคนอนิโดนีเซยี กถ็อืวา่เป็นโอกาสสาํคญัสาํหรบั

ธุรกจิการขนสง่ของไทยทีจ่ะเขา้ไปทาํกาํไรได ้

 

Hazchem ไดก้ลา่วถงึลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพมา่ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ แมว้า่ประเทศ

เวยีดนาม และพมา่จะมปีระชากรมาก แต่อุตสาหกรรมการผลติและจดัจาํหน่ายสารเคมขีอง

ประเทศยงัไมก่า้วหน้ามากพอทีจ่ะสรา้งตลาดการขนสง่สารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายขนาดใหญ่

สาํหรบับรษิทัได ้ในสว่นของคู่แขง่ทางธุรกจิสาํหรบัธุรกจิโลจสิตกิสโ์ดยทัว่ไป Hazchem มองวา่

เวยีดนามมธุีรกจิทีเ่ขา้ไปแขง่ขนัสงูอยูแ่ลว้ ทําใหผู้ป้ระกอบการทีจ่ะเขา้ไปตอ้งเตรยีมรบัมอืในเรื่อง

การเผชญิหน้ากบัคูแ่ขง่ ในขณะทีพ่มา่ยงัมคีนเขา้ไปน้อย แตค่วามสามารถในการหาจุดยนืสาํหรบั

ธุรกจิตนนัน้ยงัถอืวา่ลาํบากเน่ืองจากโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศยงัไมพ่รอ้ม สาํหรบักมัพชูา

และลาวนัน้ยงัมตีลาดทีเ่ลก็มาก เน่ืองจากจาํนวนประชากรน้อย บรษิทัมองวา่ยงัไมคุ่ม้คา้ทีจ่ะเขา้

ไปลงทุนในขณะนี้ 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจและปัจจยัทีท่าํให้ Hazchem ประสบความสาํเรจ็ 

 

กลยทุธห์ลกัที ่Hazchem เลอืกดาํเนินการตัง้แตต่น้มาถงึปจัจุบนัม ี 3 ขอ้หลกัดว้ยกนั 

ไดแ้ก ่การพฒันาองคก์รจากภายใน ทัง้การฝึกอมรมใหค้วามรูพ้นกังานและลกูคา้และการปรบั

ภาพลกัษณ์องคก์รใหม้คีวามเป็นสากลและมคีวามเป็นมอือาชพี การมุง่ใหบ้รกิารเฉพาะการขนสง่

สนิคา้ทีเ่ป็นสารเคมแีละวตัถุอนัตราย และการแสวงหาพนัธมติรในต่างประเทศ 

 

กลยทุธท์ี ่1 การพฒันาองคก์รจากภายในและการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รใหเ้ป็นสากลและเป็นมอือาชพี 

 

อยา่งทีไ่ดก้ลา่วไปวา่ ธุรกจิการขนสง่วตัถุอนัตรายจาํเป็นตอ้งอาศยัความรูท้ ัง้ในดา้น

สารเคม ีดา้นวศิวกรรม รวมถงึกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ทาํใหบ้รษิทัตอ้งมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัพนกังานอยา่งตอ่เน่ือง ตดิตามการเปลีย่นแปลง

ของระเบยีบและกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัสารเคมแีละวตัถุอนัตรายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนัน้แลว้ Hazchem ยงัไดจ้ดัการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคคลภายนอกรวมถงึใหแ้ก่

ลกูคา้ของบรษิทัอยา่งตอ่เน่ืองอกีดว้ย เพราะการใหข้อ้มลูแกล่กูคา้จะทําใหล้กูคา้ถงึระเบยีบและ

ความตกลงใหม ่ๆ ทําใหลู้กคา้ตระหนกัถงึมลูคา่เพิม่ของบรกิารที่บรษิทัจะสามารถใหไ้ด ้

 

Hazchem ไดก้ลา่วถงึการพฒันาองคก์รจากภายในไวอ้ยา่งน่าสนใจไวว้า่ หากธุรกจิโลจิ

สติกิสข์องไทยตอ้งการทีจ่ะสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสายตาของธรุกจิไทยดว้ยกนัเองหรอืในสายตา
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ของธุรกจิต่างชาต ิการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั (Corporate Image) ใหม้คีวามเป็นมอือาชพี

และเป็นสากลเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น Hazchem ลงทุนและพฒันาภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งตอ่เน่ืองไม่

วา่จะเป็นการใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร การปรบัเวบ็ไซตข์องบรษิทัใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืและให้

ขอ้มลูทีท่ดัเทยีมกบัเวบ็ไซต์ของบรษิทัชัน้นําในต่างประเทศ ในสว่นของการให้บรกิารกจ็ะตอ้งทํา

อยา่งเป็นมอือาชพี มกีารสง่งานตรงเวลา และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ มอง

ตวัเองเป็น DG Expert(Dangerous Good Expert) และสือ่สารไปยงัลกูคา้วา่ตนคอืผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นสารเคมแีละวตัถุอนัตราย ลกูคา้เชือ่วา่ถา้มาหา Hazchem แลว้ทุกอยา่งจบ ทาํใหก้ารแขง่ขนั

ทางดา้นราคาไมใ่ชก่ลยุทธส์าํคญัที ่ Hazchem ใช ้เพราะลกูคา้เชือ่ในคุณภาพของบรกิารและ

ตระหนกัถงึมลูคา่เพิม่ทีล่กูคา้จะไดห้ากใชบ้รกิาร Hazchem 

 

กลยทุธท์ี ่2 การมุง่ใหบ้รกิารการขนสง่สารเคมแีละวตัถุอนัตราย 

 

Hazchem เลอืกทีจ่ะประกอบธุรกจิการขนสง่วตัถุอนัตรายตัง้แต่ตน้ เน่ืองจากเหน็วา่เป็น

ธุรกจิทีย่งัไมม่คีนทาํในประเทศไทยในขณะนัน้และมกีารแขง่ขนัน้อย ความเป็นผูบุ้กเบกิใน

อุตสาหกรรมทําใหบ้รษิทัเป็นทีรู่จ้กัในวงการผูป้ระกอบการผลติและจดัจาํหน่ายสารเคม ีอกีทัง้

บรษิทัจะไมใ่หบ้รกิารขนสง่สนิคา้อื่นๆ ทีน่อกเหนือจากสนิคา้ประเภทสารเคมแีละวตัถุอนัตราย 

เพราะอาจเสีย่งตอ่ความไมเ่ชีย่วชาญในการขนสง่สนิคา้ประเภทอื่นๆ และทีส่าํคญัคอืทาํใหบ้รษิทั

ดาํเนินธุรกจิทีต่่างออกไปจากกลยุทธห์ลกัทีด่าํเนินการมาเป็นเวลานาน  ทาํใหป้จัจุบนับรษิทัเป็นที่

รูจ้กัในวงกวา้งและหาบรษิทัอื่นทีจ่ะมาเปรยีบเทยีบไดย้าก 

 

กลยทุธท์ี ่3 การแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในไทยและในตา่งประเทศ 

 

Hazchem มองวา่ ธุรกจิการขนสง่สารเคมแีละวตัถุอนัตรายเป็นธุรกจิทีต่อ้งใชค้วามรู้

ความชาํนาญสงู จงึมคีวามจาํเป็นในการรวมตวัในรปูแบบกจิการรว่มคา้กบับรษิทัในประเทศ

สงิคโปรใ์นระยะเริม่แรก เพือ่สรา้งความเชีย่วชาญใหก้บับรษิทัในการประกอบธุรกจิ ในแงข่องการ

หางานและการทําการตลาด การมเีครอืขา่ยกบัตา่งประเทศจะชว่ยใหบ้รษิทัสามารถไดล้กูคา้จาก

ตา่งประเทศทําใหส้ามารถพฒันาความเชีย่วชาญในองคก์รได ้เมือ่บรษิทัเตบิโตมาถงึจุดทีส่ามารถ

ประกอบธุรกจิไดด้ว้ยตวัเองจงึแยกออกมา และขยายเครอืขา่ยธุรกจิไปยงัต่างประเทศดว้ยตวัเอง 

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รในระดบัภมูภิาค ตวัอยา่งเชน่ ปจัจุบนั Hazchem มบีรษิทั

ตวัแทนในสงิคโปรท์ีจ่ะคอยหาลกูคา้ให ้มบีรษิทั CWT Singapore ทีบ่รษิทัสามารถใชค้ลงัสนิคา้ได ้

ในสว่นของการสรา้งพนัธมติรกบัธุรกจิในประเทศดว้ยกนัเองในรปูแบบของพนัธมติรทางธุรกจิ ซึง่

จะเหน็ไดจ้ากการม ี Tripple i  Logistics Group นัน้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัธุรกจิโลจสิตกิส ์
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เน่ืองจากการใหบ้รกิารจาํเป็นจะตอ้งใหบ้รกิารครบวงจร ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงความ

ตอ้งการของลกูคา้ และชว่ยสรา้งฐานทีม่ ัน่ทางธุรกจิในประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

 กรณีศึกษาท่ี 33: Leo Global Logistics 

 

จากการสมัภาษณ์คุณ เกตตวิทิย ์สทิธสิุนทรวงศ ์ ประธานกรรมการ บรกิารกลุ่มบรษิทั 

Leo Global Logistics (Leo) เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2556 และจากการศกึษาเพิม่เตมิ ผูว้จิยัไดส้รุป

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั Leo Global Logistics ปจัจยัทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ และบทเรยีนสาํหรบั

ประกอบการโลจสิตกิสไ์ทยไดด้งัน้ี 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

กลุม่บรษิทั Leo Global Logistics จดัตัง้ขึน้ในปี 2534 เพือ่จุดประสงคใ์นการเป็นผู้

ใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร (One Stop Service) โดยมุง่เน้นเรื่องคุณภาพของการ

ใหบ้รกิารตัง้แตต่น้ทางถงึปลายทางของการจดัสง่สนิคา้ ไดแ้ก ่การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ทัง้

แบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร ์(FCL) และแบบไมเ่ตม็ตู้คอนเทนเนอร ์(LCL) ใหบ้รกิารครอบคลุมทา่เรอื

ทัว่ทุกทวปี มากกวา่ 250 เมอืง ใน 75 ประเทศทัว่โลก ใหบ้รกิารทาํพธิกีารศุลกากร ขาเขา้ และขา

ออก การใหบ้รกิารการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัการกระจายสนิคา้ เป็นตน้ 

 

ปจัจุบนักลุม่บรษิทั Leo Global Logistics มบีรษิทัในเครอือยู่ 6 บรษิทั ไดแ้ก ่ Leo 

Global Logistics, FPS Logistics (Thailand), Sinokor Merchant Marine (Thailand), All 

Logisitcs Cernter, All Center Transport และ Leo Specialty Logistics ซึง่ร่วมกนัใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสอ์ยา่งครบวงจรอยา่งทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

 

จากการสมัภาษณ์และการศกึษาเพิม่เตมิสามารถสรุปไดว้า่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการดําเนิน

ธุรกจิของกลุม่บรษิทั Leo Global Logistics ในปจัจุบนัคอืโอกาสในการเขา้ถงึประเทศเพือ่นบา้นที่

มมีากขึน้ในปจัจุบนัอนัเน่ืองมาจากการเปิดประเทศของสหภาพพมา่และ ASEAN Economic 

Community หรอื AEC ทีท่ําใหโ้อกาสในการประกอบธุรกจิของบรษิทัเพิม่ขึน้มาก ประกอบกบัการ

ชะลอตวัของเศรษฐกจิฝ ัง่ยุโรปและอเมรกิา และการขยายตวัทางการคา้ของกลุม่ประเทศในเอเชยี
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และในอาเซยีน ทําใหบ้รษิทัตดัสนิใจทีจ่ะเขา้ไปลงทุนในตา่งประเทศเพิม่มากขึน้ในชว่ง 2-3 ปีที่

ผา่นมา 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจและปัจจยัทีท่าํให้ Leo Group ประสบความสาํเรจ็ 

 

จากการสมัภาษณ์และการรวบรวมโดยผูว้จิยั บรษิทัไดด้ําเนินกลยุทธท์ัง้สิน้ 4 ประการ

หลกัๆ จนทาํใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็มาจนถงึทุกวนัน้ี ไดแ้ก ่การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ การ

ปรบัทศันคตใินการประกอบธุรกจิในต่างประเทศ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ และการ

พฒันาทรพัยากรบุคคลภายในองคก์ร 

 

กลยทุธท์ี ่1 การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ 

 

Leo ไดใ้หส้มัภาษณ์วา่มโีอกาสจากการไปพบนกัธุรกจิตา่งประเทศผา่นโครงการ 

Business Matching จดัโดยกระทรวงพาณิชยร์าว 3 ปีทีผ่า่นมา ซึง่ถอืเป็นโอกาสทีด่ใีนการทีไ่ดไ้ป

สมัผสับรรยากาศของการทาํธุรกจิในตา่งประเทศ และไดม้โีอกาสทีด่ใีนการพบปะเอกอคัรราชทูต

ประจาํประเทศพมา่และผูป้ระกอบการโลจสิตกิสใ์นตา่งประเทศ ถอืเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี

และได้ขอ้มลูเชงิลกึเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิในต่างประเทศจรงิๆ Leo ได้ตดิต่อบรษิทัในประเทศ

พมา่มาเป็นบรษิทัตวัแทนในการจดัหาลกูคา้ใหก้บับรษิทัจนถงึปจัจุบนั อยา่งไรกต็ามการหาบรษิทั

ตวัแทนในต่างประเทศทีน่่าเชือ่ถอื ไวใ้จได ้สามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้จาํเป็นตอ้งมี

การประเมนิและตรวจสอบอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่จะสามารถทาํงานใหไ้ดอ้ยา่งราบรื่น 

 

กลยทุธท์ี ่2 การปรบัทศันคตใินการประกอบธุรกจิในต่างประเทศ 

 

สิง่แรกที ่Leo ทาํเพือ่ใหพ้นกังานยอมรบัและตอบสนองต่อการทาํธุรกจิในตา่งประเทศคอื 

การปรบัเปลีย่นทศันคตขิองพนกังานเกีย่วกบัประเทศทีจ่ะเขา้ไปทาํธุรกจิ ตวัอยา่งเชน่ ประเทศ

พมา่ Leo มองวา่พมา่อาจเป็นประเทศทีไ่มอ่ยูใ่นความสนใจของคนทัว่ไปนกั หากจะใหไ้ปทาํงาน

หรอืใชช้วีติอยู ่จงึได้จดัอบรมเพือ่แสดงให้เหน็ถงึสิง่ทีไ่ปประสบมาจากการทํา Business Matching 

มกีารแสดงรปูถา่ย และเรื่องเลา่ต่างๆ เพือ่สรา้งทศันคตใิหม่ๆ  ใหก้บัพนกังาน ชีใ้หเ้หน็วา่คนพมา่

ชอบคนไทยเสยีดว้ยซ้ํา และมทีศันคตใินเชงิบวก ตอ้งการทาํงานกบัคนไทย ทําใหพ้นกังานรูส้กึ

สนใจและมองเป็นเป้าหมายเดยีวกนักบัผูบ้รหิารวา่การลงทุนในประเทศพมา่ไมใ่ชเ่รื่องทีไ่กลตวั 

มองเหน็โอกาสในการทําธุรกจิรว่มกนั และสามารถสรา้งความยัง่ยนืและความสขุใหก้บัพนกังาน

และบรษิทัไดใ้นระยะยาว 
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กลยทุธท์ี ่3 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

 

Leo เน้นวา่การทาํธุรกจิในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสน์ัน้ จรรยาบรรณในการทําธุรกจิเป็น

เรื่องสาํคญั และหนึ่งในจรรยาบรรณทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัการประกอบธุรกจิโลจสิตกิสท์ี ่Leo ยดึถอื

คอืการไมแ่ยง่ลกูคา้ของบรษิทัคูแ่ขง่ เพราะอาจนําไปสูก่ารตดัราคาและความไมไ่วใ้จกนัระหวา่ง

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได้ สิง่ที ่ Leo ดาํเนินการคอืการพฒันาระบบฐานขอ้มลู

ลกูคา้วา่ลูกคา้ใดได้ใชบ้รกิารโลจสิตกิสก์บัผูใ้หบ้รกิารไหนบา้ง เพือ่ไมใ่ห ้Leo ไปใหบ้รกิารลกูคา้ที่

อาจเป็นลกูคา้ประจาํของบรษิทัอื่นอยูแ่ลว้ ซึง่ถอืเป็นการผดิจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ อกี

ทัง้ Leo มองวา่การประกอบธุรกจิโลจสิตกิส ์คูแ่ขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัควรจะมกีารเขา้ใจถงึจุด

แขง็ของแตล่ะบรษิทั และมกีารจบัมอืกนัมากขึน้ในการใหบ้รกิารทีเ่ป็น Solution สามารถดงึเอาจุด

แขง็ของแตล่ะบรษิทัมาใหบ้รกิารลกูคา้คนเดยีวกนัได ้จะเป็นสิง่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่ในระยะ

ยาว 

 

กลยทุธท์ี ่4 การพฒันาทรพัยากรบุคคลภายในองคก์ร 

 

การสรา้งคา่นิยมหลกั ( Core Value) และการสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัพนกังานในองคก์ร

ถอืเป็นกลยุทธส์าํคญัอกีสิง่หน่ึงทีม่าชว่ยสรา้งความสาํเรจ็ใหเ้กดิขึน้ในธุรกจิประเภทต่างๆ 

เชน่เดยีวกบัธุรกจิ Freight Forwarders ของบรษิทั สง่ผลใหบ้รษิทัแห่งน้ีเตบิโตและขยายธุรกจิ

อยา่งรวดเรว็ต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกจิกวา่ 20 ปีทีผ่า่นมา 

 

จากทีไ่ดก้ลา่วไปนัน้ สิง่สาํคญัทีช่ว่ยสรา้งความยัง่ยนืใหก้บับรษิทั คอืการสรา้งความรู้

ความเขา้ใจดา้นโลจสิตกิสใ์หก้บัพนกังานมากขึน้ อนัจะนําไปสูก่ารทาํงานและการบรกิารลกูคา้ทีม่ ี

ประสทิธภิาพโดยบรษิทัไดส้รา้งสถาบนั LEO AcademySchool of Logistics อนัเป็นสถาบนัทีใ่ห้

ความรูด้า้นโลจสิตกิสข์องบรษิทั ทีไ่มเ่พยีงการสอนความรูเ้ชงิทฤษ ฎีเทา่นัน้ แต่ยงัมคีวาม

สนุกสนานควบคูไ่ปกบัการปลกูฝงัความคดิเชงิบวกทัง้การทาํงานและการบรกิารใหก้บัพนกังานไป

พรอ้มกนั 
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บทเรียนสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย จากกรณีศึกษา Hazchem Logistics Management และ 

Leo Global Logistics  

 

จากทัง้กรณศีกึษาของ Hazchem และ Leo พบวา่มปีระโยชน์ต่อผูป้ระกอบการไทยที่

ตอ้งการจะไปลงทุนในตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก แมว้า่ทัง้สองบรษิทัจะมคีวามแตกตา่งกนัในดา้น

การประกอบธุรกจิโดย Hazchem จะเน้นการขนสง่สนิคา้ประเภทสารเคมแีละวตัถุอนัตราย และ 

Leo จะเน้นการขนสง่สนิคา้ทัว่ไป ทัง้สองบรษิทัเน้นประเทศคูค่า้ทีต่่างกนั แตท่ัง้สองบรษิทั

สามารถทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไดโ้ดยอาศยัจุดรว่มทีเ่หมอืนกนัในหลายๆ อยา่ง ไดแ้ก ่การพฒันา

องคก์รจากภายในอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งตอ่เน่ือง ไมว่า่

จะเป็นเรื่องเทคนคิ ความรู ้และการพฒันาทศันคตใินการทําธุรกจิใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั

เป้าหมายขององคก์ร การเน้นเฉพาะธุรกจิทีต่นถนดัหรอืเน้นเฉพาะพืน้ทีท่ีต่นถนดั ทาํใหส้ามารถ

มุง่ใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัในองคก์รไปในทางทีเ่กดิประสทิธภิาพสงูสุดและประหยดัตน้ทุน 

และการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามจาํเป็นต่อธุรกจิโลจสิตกิสม์าก โดยประโยชน์จากการ

สรา้งพนัธมติรทางธุรกจิคอืนอกจากจะไดข้ยายเครอืขา่ยการใหบ้รกิารไปไดก้วา้งขึน้แลว้ เรายงั

สามารถเรยีนรูจ้ากบรษิทัในตา่งประเทศทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่เราได ้ 

 

 

4.3. สรปุบทเรียนการดาํเนินงานและปัจจยัสู่ความสาํเรจ็สาํหรบัผูป้ระกอบการไทย 

 

จากการศกึษากรณศีกึษาใน 6 ประเทศทัง้ 33 กรณีศกึษาพบวา่ จุดร่วมทีส่าํคญัของผู้

ใหบ้รกิารธุรกจิโลจสิตกิสใ์นต่างประเทศคอื ผูป้ระกอบการ ในต่างประเทศได้ดําเนินกลยุทธ ์ 7 

ประการตามระดบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทั กลา่วคอื ในชว่งเริม่แรกของธุรกจิ SME เพือ่สรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร ธุรกจิจะตอ้งมกีารพฒันาองคก์รจากภายในเสยีก่อน และใหบ้รกิารแก่

กลุม่ลกูคา้เฉพาะกลุม่ (Niche Market) เพือ่หลกีเลีย่งการเผชญิหน้ากบัผูป้ระกอบการรายใหญ่

โดยตรง หรอืภาษาการตลาดเรยีงกลยุทธน้ี์วา่เป็น Blue Ocean Strategy มกีาร Outsourcing 

หรอืกระจายงานทีต่นไมถ่นดัหรอืมทีรพัยากรไม่เพยีงพอใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอื่น หรอืเป็นผูท้ี่

รบังานมาเองจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ เมือ่ธุรกจิเตบิโตไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้จะเริม่มกีารสรา้ง

เครอืขา่ยทางธุรกจิผา่นการสรา้งพนัธมติรหรอืการควบรวมกจิการ หรอืการตัง้กจิการร่วมคา้เพือ่

การใหบ้รกิารรว่มกนัตลอดซพัพลายเชน นําไปสูก่ารใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรหรอืเป็น Integrated 

Logistics Service Provider ในทีส่ดุ และหากมโีครงสรา้งพืน้ฐานและการสนบัสนุนจากรฐับาล

อยา่งจรงิจงัประกอบดว้ยแลว้ ธุรกจิกส็ามารถสรา้งเสน้ทางการคา้ใหม ่และเขา้คมุชอ่งทางการคา้
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ได ้ดงัตวัอยา่งในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ สงิคโปร ์รายละเอยีดของแตล่ะกลุม่กลยุทธน์ัน้มี

ดงัต่อไปน้ี 

 

 กลยุทธท่ี์ 1: การพฒันาองคก์รจากภายใน 

 

ไมเ่พยีงแต่บรษิทัผูป้ระกอบการโลจสิตกิสเ์ท่านัน้ทีจ่าํเป็นตอ้งพฒันาองคก์รจากภายใน 

แต่ผูป้ระกอบการไมว่า่จะประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมไหนกต็อ้งดําเนินขัน้ตอนนี้ทัง้สิน้ กจิกรรม

ทีส่าํคญัทีผู่ป้ระกอบการโลจสิตกิสค์วรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษเพือ่พฒันาองคก์รไดแ้ก ่การเพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และการบรหิารทรพัยากรบุคคล  

 

ในสว่นของการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารนัน้ตวัอยา่งทีพ่บมากคอืการพฒันาระบบ

การจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร เดมิผูป้ระกอบการอาจมกีารจดัการขอ้มลูแบบแยกสว่น ไม่

สามารถรวมศนูยก์ารวเิคราะหข์อ้มลูไวใ้นแหลง่เดยีว อาจทําใหเ้กดิความผดิพลาดสงู 

ผูป้ระกอบการสามารถซือ้หรอืพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลแบบรวมศนูยห์รอืระบบจดัการขอ้มลู

ผา่นอนิเตอรเ์น็ตเพือ่การจดัการขอ้มลูทีง่า่ยขึน้ รวดเรว็ขึน้ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สรา้งความ

ไวว้างใจแกผู่ใ้ชบ้รกิาร ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอืกรณทีีศ่กึษาที ่7(หน้า 4-50)เป็นตน้ 

 

ลกูจา้งทีท่าํงานไดด้ ีมปีระสทิธภิาพและจงรกัภกัดตี่อองคก์รเป็นสนิทรพัยท์ีส่าํคญัทีส่ดุ

ของผูป้ระกอบการโลจสิตกิส ์ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งรกัษาลกูจา้งเหลา่น้ีไวเ้พือ่ใหส้ามารถ

ทาํงานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและไมถ่กูผูป้ระกอบการรายอื่นโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ

ตา่งประเทศซือ้ตวัไป วธิทีีส่ามารถดาํเนินการไดว้ธิหีน่ึงคอืการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่อือ้ตอ่การ

ทาํงานอยา่งสรา้งสรรคแ์ละใหผ้ลตอบแทนทีส่มน้ําสมเน้ือแกพ่นกังาน ใสใ่จความรูส้กึของพนกังาน

และวางแผน Career Path ใหก้บัพนกังานทุกคนในทุกระดบัขัน้ เหลา่น้ีจะชว่ยใหล้ดปญัหาสมอง

ไหลจากองคก์รได ้ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอืกรณศีกึษาที ่8 (หน้า 4-51) เป็นตน้ 

 

 กลยุทธท่ี์ 2: Blue Ocean Strategy, Niche Market 

 

ในตลาดทีม่ผีูแ้ขง่ขนัมากรายหรอืมผีูป้ระกอบการรายใหญ่เป็นผูใ้หบ้รกิารอยูแ่ลว้ ทําให้

ผูป้ระกอบการรายเลก็ไมส่ามารถเขา้ไปแขง่ขนัได ้หรอืมสีว่นแบง่ตลาดทีน้่อยกวา่ ทาํใหสุ้ดทา้ย

แลว้กลยุทธท์ีใ่ชต้อ้งเป็นการแขง่ขนัทางดา้นราคา ซึง่จะสง่ผลต่อความสามารถในการทาํกําไรของ

ธุรกจิในระยะยาว กลยทุธห์นึ่งทีผู่ป้ระกอบการตา่งประเทศใชแ้ละไดผ้ลคอืการเน้นกลุม่ลกูคา้

เฉพาะกลุม่ เน้นการใหบ้รกิารเฉพาะบางกลุม่การใหบ้รกิาร หรอื Niche Market รวมถงึการ



 

4-152    Private & Confidential 

 

 

ใหบ้รกิารในกลุม่ลกูคา้หรอืเสน้ทางทีย่งัมผีูแ้ขง่ขนัน้อยรายหรอืผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ยงัไมส่ามารถ

เขา้ไปถงึ เรยีกวา่ Blue Ocean Strategy เหลา่นี้ทําใหผู้ป้ระกอบการสามารถมุง่ใชท้รพัยากรทีม่ ี

อยูไ่ปกบัการใหบ้รกิารเฉพาะดา้น สามารถประหยดัตน้ทุนการตลาดไปไดม้าก อกีทัง้สามารถสรา้ง

จุดแขง็ใหก้บัตวัองคก์รในมมุมองของตลาดได ้ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอืกรณศีกึษาที่  9 (หน้า 4-52) 

และ 10 (หน้า 4-54) เป็นตน้ 

 

 กลยุทธท่ี์ 3: การ Outsourcing 

 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะจากการเปิดการคา้เสร ีอกีทัง้การบรหิาร

จดัการซพัพลายเชนทีซ่บัซอ้น ทําใหก้าร Outsource เป็นทีต่อ้งการมากขึน้ โดยการ Outsourcing 

นัน้เป็นกลยุทธท์างธุรกจิอยา่งหน่ึงซึง่จะดําเนนิการเมือ่ตอ้งการลดตน้ทุนในการบรหิารจดัการ ทาํ

ใหบ้รษิทัสามารถมุง่ใชท้รพัยากรไปกบัธรุกจิทีบ่รษิทัตนถนดั อยา่งไรกต็ามการควบคมุคุณภาพ

ของการใหบ้รกิารของหน่วยงานอื่นนัน้เป็นปญัหาสาํคญั อกีทัง้ยงัประสบปญัหาความแตกต่างกนั

ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รระหวา่งหน่วยงานตวัเองกบับรษิทั Outsource แนวทางหน่ึงทีช่ว่ย

แกป้ญัหาดงักลา่วคอืการคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีเ่ชือ่ใจได ้โดยผา่นการตดัสนิใจจากฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งแทจ้รงิ มกีารรา่งสญัญาจา้งงานในการใหร้างวลั หรอืผลตอบแทนเพิม่เตมิหากมกีารสง่งาน

ตรงเวลา หรอืมกีารใหบ้รกิารทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ ตวัอยา่งเชน่ การการนัตกีารไดง้านครัง้ต่อไปใน

คราวหน้า การแบ่งกําไร (Profit Sharing) แทนทีจ่ะเป็นการจา้งทําของที่ให้ผลตอบแทนคงที ่เป็น

ตน้ เป็นแรงจงูใจใหผู้ ้ Outsource มกีารทํางานทีด่ขี ึน้ สอดรบักบัเป้าหมายของการใหบ้รกิารของ

บรษิทั ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอืกรณศีกึษาที ่23(หน้า 4-106) เป็นตน้ 

 

Outsource ไม่ไดม้องแคม่ติกิารลด Cost อยา่งเดยีว แต่คอืการเขา้ถงึ Skill และความ

ชาํนาญทีส่รา้ง Value Added ใหก้บัธุรกจิเราไดด้ว้ย 

 

 กลยุทธท่ี์ 4: การสร้างพนัธมิตรทางธรุกิจ 

 

หากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์มส่ามารถใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรดงัทีล่กูคา้ตอ้งการได ้การ

สรา้งพนัธมติรทางธุรกจิกบัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายอื่นเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจและมตีน้ทุนตํ่ากวา่

ทางเลอืกอื่นโดยเปรยีบเทยีบเนื่องจากไมต่อ้งพึง่เงนิลงทุนทีส่งู เหมาะสมกบัธุรกจิ SME ทีม่ี

ทรพัยากรจาํกดั สามารถนําเสนอบรกิารใหมท่ีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ได ้ตวัอยา่งเชน่ ผู้

ใหบ้รกิารสามารถสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิกบัผูใ้หบ้รกิารในลกัษณะธุรกจิแบบเดยีวกนัในหลาย

พืน้ที ่เชน่ คลงัสนิคา้ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการกระจายสนิคา้ในต่างประเทศ ไมจ่าํเป็นตอ้งไปลงทุน
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เปิดคลงัสนิคา้เอง หรอืจบัมอืกบัผูใ้หบ้รกิารในลกัษณะธุรกจิทีต่่างกนัแต่อยูใ่นซพัพลายเชน

เดยีวกนัเพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารทีค่รบวงจรมากขึน้ นอกจากนัน้พนัธมติรทางธุรกจิยงัสามารถแนะนํา

หรอืสง่ตอ่ลกูคา้รายใหม่ๆ  เขา้มาได ้ทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถสรา้งฐานลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ อนัจะ

นําไปสูก่ารใหบ้รกิารทีต่อ่เน่ืองและยัง่ยนื ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัในกรณนีี้ไดแ้ก่กรณทีีศ่กึษาที ่ 11(

หน้า 4-55)และ 30(หน้า 4-133) เป็นตน้ 

 

 กลยุทธท่ี์ 5: การควบรวมกิจการ กิจการร่วมค้า 

 

นอกเหนือจากการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิแลว้ การควบรวมกจิการหรอืการทํากจิการร่วมคา้

กบัธุรกจิอื่นกเ็ป็นอกีกลยุทธท์ีผู่ป้ระกอบการสามารถทําได ้แมว้า่จะมตีน้ทุนทางการดาํเนินการ

ดา้นเอกสารและกฎหมาย แตถ่อืเป็นการลงทุนทีคุ่ม้คา่ เพราะธุรกจิสามารถประหยดัเวลาในการ

สรา้งสนิทรพัยไ์ปไดม้าก ตวัอยา่งของบรษิทัทีนํ่ามาเป็นกรณศีกึษาทีน่่าสนใจคอืบรษิทั Toll 

Group ของออสเตรเลยี กลยุทธก์ารควบรวมกจิการาของ Toll นัน้มปีระสทิธภิาพเป็นอยา่งมาก 

เพราะทําให ้Toll เขา้สูต่ลาดในประเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยอาศยัฐานลกูคา้เดมิของบรษิทัที ่

Toll นัน้เขา้ไปซือ้กจิการ โดยทีบ่รษิทัที ่ Toll เลอืกเขา้ไปซือ้นัน้ลว้นแลว้แต่เป็นบรษิทัทีม่คีวาม

เชีย่วชาญในสาขาทีต่นทาํและมฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คง และธุรกจินัน้สามารถตอ่ยอดกบัธุรกจิของ Toll 

ไดโ้ดยไมเ่สยีเวลาในการปรบัปรุงโครงสรา้งมากนกั อยา่งไรกต็ามการควบรวมกจิการจะตอ้ง

คาํนึงถงึความเขา้กนัไดร้ะหวา่งวฒันธรรมองคก์รดว้ย ตวัอยา่งกรณศีกึษาทีน่่าสนใจอื่นๆ ไดแ้ก่

กรณีศกึษาที ่1 (หน้า 4-4) และ 24 (หน้า 4-107) เป็นตน้ 

 

 กลยุทธท่ี์ 6: การให้บริการครบวงจร 

 

จากการศกึษาในต่างประเทศรวมถงึประเทศไทยเองพบวา่ เน่ืองจากความซบัซอ้นของ

โมเดลทางธุรกจิในปจัจุบนัและความเชือ่มโยงกบัโลกภายนอกทีม่มีากขึน้ ทาํใหล้กูคา้ตอ้งการ

บรกิารโลจสิตกิสท์ี่ครบวงจร เพือ่ความสะดวกและตอบสนองต่อกลยุทธห์ลกัอื่นๆ ในมุมมองของ

ลกูคา้ ธุรกจิโลจสิตกิสจ์งึตอ้งนําเสนอการใหบ้รกิารแบบ One Stop Service มากขึน้ นําเสนอ 

Solution แทนทีจ่ะเป็นแค ่Service เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการดงักล่าว ปจัจุบนัยงัไมม่กีาร

นําเสนอบรกิารเชน่น้ีมากนกัในประเทศไทย จงึเป็นสิง่ทีค่วรใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก 

ตวัอยา่งกรณีศกึษาทีน่่าสนใจไดแ้ก่ กรณีศกึษาที ่ 12 (หน้า 4-56) ของจนีซึง่วางแนวทางการ

เตบิโตจาก SME เป็น 3PL ไดภ้ายในเวลาไมถ่งึ 20 ปีและกรณีศกึษาที ่ 27(หน้า 4-120) ของ

มาเลเซยีทีว่างกลยุทธก์ารใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีค่รบวงจรใหส้อดรบักบันโยบายการพฒันาฮาลาล

โลจสิตกิสข์องรฐับาล 
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 กลยุทธท่ี์ 7: การสร้างและคมุช่องทางการค้า 

 

การสรา้งและคมุชอ่งทางการคา้เป็นเป้าหมายหน่ึงของรา่งแผนการพฒันาโลจสิตกิสข์อง

ไทย เน่ืองจากทีต่ัง้ของไทยเอือ้ตอ่การเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ในแถบภมูภิาคอนิโดจนี โครงสรา้ง

พืน้ฐานของไทยกพ็รอ้มทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการสามารถประกอบกจิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้เป้าหมายสดุทา้ยทีค่วรคาํนึงถงึคอืการเขา้คุมชอ่งทางการคา้ใหเ้ขม้แขง็ และสามารถ

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเหนือคูแ่ขง่ กรณศีกึษาทีช่ดัเจนไดแ้ก่กรณศีกึษาที ่ 28 (หน้า 

4-125) ของสงิคโปร ์
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