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ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิง่ของ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2562

53200 : กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ
กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ ที่ด าเนินการอยู่
นอกเหนือพันธะการให้บริการไปรษณีย์พื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง รวมถึงการรับฝาก การคัดแยก การขนส่งและการ
น าจ่ายไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ (ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ) โดยผู้ให้บริการ ซึ่งไม่มีภาระ
ผูกพันในการให้บริการไปรษณีย์พื้นฐานอย่างทั่วถึง การ
ส่งต่อ และน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์อาจใช้
รูปแบบการขนส่งหนึ่งรูปแบบ หรือมากกว่าและอาจ
ด าเนินการโดยใช้เครือข่ายขนส่งของตนเอง (เอกชน) หรือ
บริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงบริการน าจ่ายเอกสาร/
สิ่งของตามบ้าน

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

 การขยายตัวของการจัดตั้งธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 - 2561 และในปี 2562 (ม.ค.-
เม.ย.) มีการขยายตัวของจ านวนและทุนจดทะเบียน 1.32 เท่า และ 1.16 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2561 ตามล าดับ สอดคล้องกับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน

 รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของในปี 2558-25560 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ถึง 29.10% ต่อปี โดยธุรกิจขนาดกลาง (M) มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก      
ปี 2558 ถึง 2.37 เท่า

 จ านวนธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากโอกาสขยาย
ตลาดทางธุรกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและ
พฤติกรรมของผู้ ประกอบการและผู้บ ริ โภคเลือก ซ้ือและ เข้ าถึ งสิน ค้าบริการที่ ผลิต ขึ้ น                   
ผ่านรูปแบบการขายไปยังผู้บริโภคโดยตรง หรือ Business to Customer (B2C) 
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ไทย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปินส์

458,828 465,020 
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กราฟที่ 3 ปริมาณการส่งสินค้าภายในประเทศ (พันตัน)

ปัจจุบันการซ้ือขายสินค้าและบริการได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิม                  
ที่เป็นการซ้ือขายแบบหน้าร้าน สู่ยุคการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งจะเห็น
ได้จากตัวเลขมูลค่า e-Commerce ในประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 และสอดคล้องกับ
การคาดการณ์ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
ที่คาดการณ์มูลค่า e-Commerce ของประเทศในปี 2561 จะเติบโต
อย่างต่อเนื่องที่ 14.04%

ประเทศไทยมีมูลค่าการประกอบธุรกิจแบบการขายสินค้าหรือ
บริการไปยังผู้บริโภคโดยตรง หรือ Business to Customer (B2C)
ติดอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีมูลค่าสูงถึง 24.70 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ และทิ้งห่างจากมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าเพียง 19.41 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของตลาดธุรกิจ 
e-Commerce ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างชัดเจน

จากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี 2560 ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยให้เห็นตัวเลข
ประมาณการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศ ปี 2559 มีปริมาณ 
486,743 พันตัน เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับปี 2558 ช้ีให้เห็นถึงปริมาณ
การขนส่งที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจนี้เกิดการขยายตัว มีผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาแข่งขันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทางด้านขนส่ง
สิ นค้ า และต ามกา รขย ายตั วขอ งธุ ร กิ จ  e-Commerce ดั งนั้ น 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันทุกด้าน และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความ
หลากหลาย

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กราฟที่ 2 มูลค่าสูงสุด B2C 5 อันดับแรกของเอเชีย (พันล้านดอนลาร์สหรัฐ)

2,245,147.02 
2,560,103.36 

2,762,503.22 
3,150,232.96 

2558 2559 2560 2561

กราฟที่ 1 มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย (ล้านบาท)

ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(คาดการณ์)

+14.04%

+0.9%



ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิง่ของ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2562

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 เมษายน 2562

ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 570 
ราย คิดเป็น 0.08% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น และ      
มีมูลค่าทุน 1,705.43 ล้านบาท คิดเป็น 0.01% ของธุรกิจทั้งหมดที่
ด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบบริษัทจ ำกัด จ ำนวน 426 
รำย คิดเป็น 74.74% มีมูลค่ำทุน 1,598.15 ล้ำนบำท คิดเป็น 93.71%
โดยธุรกิจนี้มีมูลค่ำทุนไม่เกิน 5 ล้ำนบำทสูงถึง 97.19%

กำรเพิ่มทุนของธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2561 
โดยเพิ่มขึ้น 57.80% เมื่อเทียบกับปี 2560 และในปี 2559 มีกำรเพิ่ม
ทุนสูงถึง 632.74 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีนิติบุคคล 1 รำยมำเพิ่มทุนสูงถึง 
628 ล้ำนบำท คิดเป็น 99.37% จำกมูลค่ำทุนที่เพ่ิมในปี 2559

การจัดต้ังธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของในปี 2561 มีจ านวน 
70 ราย เพ่ิมขึ้น 56% เมื่อเทียบกับปี 2560 และในปี 2562 (ม.ค.-
เม.ย.) มีจ านวน 44 ราย เพ่ิมขึ้น 1.32 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนั
ของปี 2561 

ในปี 2561 ธุรกิจรับส่งเอกสำรและสิ่ งของมี แนวโน้มกำร         
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งได้รับผลดีจำกธุรกิจ 
e-Commerce ที่ขยำยตัวอย่ำงโดดเด่น โดยมูลค่ำทุนจดทะเบียน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับจ ำนวนกำรจัดตั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.66 เท่ำ เมื่อ
เทียบกับปี 2560

ด้วยกำรค้ำออนไลน์ท่ีขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด ท ำให้เกิด
ควำมต้องกำรด้ำนโลจิสติกส์เพื่อรองรับและตอบสนองลูกค้ำด้ำนกำร
จัดส่งสินค้ำที่เกิดขึ้นได้ทันทีหลังเสร็จสิ้น โดยให้ถึงมือลูกค้ำอย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจดังกล่ำวขยำยตัวไป
ในทิศทำงเดียวกัน

การกระจายตัวของธุรกิจ
ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 350 61.40 1,437.87 84.31

กลาง 127 22.28 147.07 8.62

ตะวันออก 28 4.91 33.70 1.98

ตะวันออกเฉียง
เหนือ

28 4.91 34.94 2.05

เหนือ 19 3.34 17.20 1.01

ใต้ 14 2.46 26.45 1.55

ตะวันตก 4 0.70 8.20 0.48

รวม 570 1,705.43

ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุ ร กิ จ รั บ ส่ ง เ อ ก ส า ร แ ล ะ สิ่ ง ข อ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ต้ั ง อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร จ านวน 350 ราย คิดเป็น 61.40% รองลงมา     
ภาคกลาง 127 ราย คิดเป็น 22.28%

หากพิจารณาในส่วนของจังหวัดจะพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ใน 
เขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี  41 ราย ปทุมธานี  35 ราย และ
สมุทรปราการ  32 ราย ตามล าดับ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีความ
หนาแน่นของประชากร เป็นแหล่งการค้าและแหล่งกระจายสินค้าของ
ประเทศ ท าให้ธุรกิจนี้กระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว 
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กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

45 44

116

27

59

2559 2560 2561

กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบยีนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

+ 1.16 เท่า

2561 2562

+ 1.32 เท่า

(ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.)

2561 2562
(ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.)

4.20

632.74

14.34 21.05 7.83

2558 2559 2560 2561

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.426 ราย 144 ราย

จ านวน 570 ราย

1,598.15 ลบ. 107.28 ลบ.

มูลค่าทุน 1,705.43 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

25.26%

74.74%
93.71%

6.29%

2562
(ม.ค.-เม.ย.)



260.81 264.71

293.75

270.59

292.04

2559 2560 2561

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยประเภทธุรกิจรับส่ง
เอกสารและสิ่งของ มีมูลค่าการลงทุน 292 ล้านบาท คิดเป็น
17.12% ของการลงทุนในธุรกิจนี้  โดยในปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.)    
เพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 7.93%

โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  สิงคโปร์
229.79  ล้านบาท คิดเป็น 13.47% ฮ่องกง 17.05 ล้านบาท คิดเป็น 
0.82% หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ) 12.07 ล้านบาท  คิดเป็น 0.71%

ต่างชาติมีแนวโน้มที่จะลงทุนในนิติบุคคลไทยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ไทยมีศักยภาพในด้านบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใน       
การขนส่ง อีกทั้งเป็นผลมากจากธุรกิจมีการปรับทิศทางขายสินค้าและ
บริการผ่านออนไลน์มากขึ้น ท าให้ต่างชาติสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจนี้

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

ผลประกอบการกลุม่ธุรกิจ (ปี 2558-2560)

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 1,413.39 82.88

สิงคโปร์ 229.79 13.47

ฮ่องกง 14.05 0.82

หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ) 12.07 0.71

สัญชาติอ่ืนๆ 36.14 2.12

รวม 1,705.43 100

กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

(ม.ค. – เม.ย.)

2561          2562

+7.93%

3

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของในปี 2558-
2560 เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
ถึง 29.10% ต่อปี ซึ่งในปี 2559 มีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง         
ก้าวกระโดดจากปี 2558 ถึง 30.89% ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแยกตามขนาด
ธุรกิจ พบว่า ปัจจัยส าคัญมาจากธุรกิจขนาดใหญ่ (L) เพียง 1 ราย ที่มี
รายได้ 6,673.13 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง (M) ที่มีการ
เติบโตอย่างชัดเจน ในปี 2559 ที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ถึง 
2.37 เท่า และธุรกิจขนาดเล็ก (S) ในมี 2559 มีรายได้ลดลงเพียง
เล็กน้อย และกลับมีรายได้เพ่ิมขึ้น ในปี 2560

ในส่วนของก าไร/ขาดทุนสุทธิของกลุ่มธุรกิจรับส่งเอกสารและ
สิ่งของก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ ย 74.18% ต่อปี  ซึ่ ง ในปี  2559 มีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2558 ถึง 1.39 เท่า โดยธุรกิจขนาด
กลาง (M) เป็นปัจจัยส าคัญที่มีสัดส่วนก าไรเป็นบวก โดยสามารถท า
ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 
ถึง 1.74 เท่า 

อย่างไรก็ตาม จากการปรับตัวของผู้ประกอบการในการใช้ผู้ให้
บริการเฉพาะในการส่งของและสินค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
เลือกใช้การรับส่งเอกสารและสิ่งของโดยผู้ให้บริการเฉพาะ ล้วนเป็นตัว
แปรส าคัญให้ผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีความสามารถในการบริหาร
ต้นทุน สามารถสร้างประสิทธิภาพในการท าก าไรของธุรกิจให้มีการ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิง่ของ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2562

88.66%

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 4,742.58 3,068.15 3,803.89

ขนาดกลาง (M) 1,519.63 5,128.61 798.17

ขนาดใหญ่ (L) - - 6,673.13

รวมทุกขนาด 6,262.21 8,196.75 11,275.19

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 69.99 120.14 138.72

ขนาดกลาง (M) 134.72 369.73 -2.26

ขนาดใหญ่ (L) - - 733.00

รวมทุกขนาด 204.71 489.87 869.46

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2558-2560)

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ
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ความสามารถในการท าก าไร และการบริหารผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ของธุรกิจ (ROA) สูง โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ พบว่า มีการเติบโตใน
อัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการท าก าไร และ              
การบริหารผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของธุรกิจที่ดี โดยธุรกิจขนาด
กลางมีความสามารถในการท าก าไรและการบริหารผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ของธุรกิจดีกว่าธุรกิจขนาดเล็ก 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ
อัตราก าไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ พบว่า ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจในปี 2558 
- 2560 มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 
8.10, 14.99, และ 17.36 ตามล าดับ และในส่วนของอัตราก าไรสุทธิ      
ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.45 มาเป็น 6.02

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของกลุ่มธุรกิจรับส่งเอกสารและ
สิ่งของ มีค่าน้อยกว่า 1 โดยอยู่ที่ระดับ 0.54 ในปี 2559 และ 0.59 ในปี 
2558  แสดงให้เห็นว่าเงินทุนในการด าเนินธุรกิจโดยการพึ่งพาเงินกู้ยืม
ต่ า ภาระต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการเงินน้อย ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า D/E ในธุรกิจขนาดเล็ก (S) และขนาดกลาง (M) ลดลงอย่าง
ชัดเจนในปี 2559 โดย D/E ขนาดเล็ก (S) มีค่าเพียง 0.29 และ D/E 
ธุรกิจขนาดกลาง (M)  มีค่าเพียง 0.81 

ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิง่ของ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2562

88.66%

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 3.76 7.48 6.69

ขนาดกลาง (M) 20.27 22.27 -0.39

ขนาดใหญ่ (L) - - 31.13

รวมทุกขนาด 8.10 14.99 17.36

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio

ขนาดเล็ก (S) 1.58 3.96 3.02

ขนาดกลาง (M) 8.89 7.25 -0.29

ขนาดใหญ่ (L) - - 11.14

รวมทุกขนาด 3.45 6.02 7.27

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)

ขนาดเล็ก (S) 33.00 -23.59 19.70

ขนาดกลาง (M) -4.83 10.24 -1.46

ขนาดใหญ่ (L) - - 5.59

รวมทุกขนาด -32.95 22.02 13.74

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.45 0.29 0.43

ขนาดกลาง (M) 1.59 0.81 0.39

ขนาดใหญ่ (L) - - 3.87

รวมทุกขนาด 0.59 0.54 1.02

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจกีฬา
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คาดการณ์ว่าจ านวนธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโอกาสในการขยายตลาด
ทางธุรกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทั้งจากผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการที่น าแบรนด์จากต่างประเทศ                    
เข้ามา เช่น KerryExpress จากฮ่องกง, DHL จากเยอรมนี, SCG Express ที่ร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น, และ Flash Express ที่ร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีน รวมไปถึงกลุ่มบริการส่งด่วนภายในหนึ่งวันอย่าง Line Man, LaLa Move, และอีกหลายๆ 
บริษัท ซึ่งขยายตัวตามแนวโน้มของตลาดและพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการจัดจ าหน่ายและเข้าถึงสินค้าบริการ        
ทีผ่ลิตขึ้นผ่านการติดต่อกันโดยตรง (Business to Customer : B2C) ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลดีต่อตลาด
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของนี้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการประกอบธุรกิจประเภทนี้ในอนาคต คาดว่าจะมุ่งไปที่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แอพพลิเคชั่นส าหรับรองรับการให้บรกิารต่างๆ รวมทั้งขยายสาขาให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการคัดแยกสินค้า บรรจุหีบห่อ และท า
จุดเช่ือมโยงในการพักและส่งต่อสินค้า โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายส าหรับสถานท่ีท่ี ท่ียังเข้าไม่ถึงบริการขนส่งสินค้าและมีความต้องการใช้
บริการด้านขนส่งสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดของธุรกิจให้สามารถบริการลูกค้าได้ทั่วประเทศ และยังเป็นการบริหาร
จัดการต้นทุนของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs และ สตาร์ทอัพที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อผลิต
สินค้าออกมาแล้วเผชิญปัญหาในการขนส่งสินค้าถึงผู้บริโภค จะกลายเป็นลูกค้าเป้าหมายส าคัญของธุรกิจประเภทนี้ในการวางแผน
ด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

นอกจากน้ี ในส่วนของกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจจากการแขง่ขันที่สูงข้ึน จะมุ่งเน้นไปท่ีการแข่งขันด้านราคา และแคมเปญ
ในการส่งเสริมการขาย เพื่อแข่งขันและสร้างฐานลูกค้าในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ประกอบการรายเดิม รวมทั้งบริหาร
จัดการทรัพยากรของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมมาตรฐานในการให้บริการขนส่งเอกสารและสิ่งของให้เป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ทั้งในแง่ของระยะเวลาที่จัดส่ง ความปลอดภัยของสินค้าท่ีจัดส่ง การให้บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทั้งก่อนและระหว่าง
การจัดส่งสินค้า เป็นต้น

ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิง่ของ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2562

อ่านบทวิเคราะห์ธุรกิจอื่นๆที่

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ  โทร. 0 2547 4513
e-mail : statistic.dbd@hotmail.com


