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รายงานบทสรปุผูบ้ริหาร 

(Executive Summary Report) 

 

 

 

โครงการศึกษาวิจยัโอกาสผลกระทบและมาตรการรองรบัสาํหรบัธรุกิจ

ให้บริการโลจิสติกสไ์ทยจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 

ธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสเ์ป็นสาขาบรกิารทีเ่รง่รดัเปิดเสรภีายใตก้รอบ AFAS (ASEAN 

Framework Agreement on Services) ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนโดยจะเปิดโอกาสให้

ประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถถอืหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ70ในปี2556ซึง่ในสภาวการณ์ทีก่ารแขง่ขนัทาง

การคา้ภาคบรกิารโลจสิตกิสภ์ายใตร้ะบบการคา้เสรทีวคีวามเขม้ขน้มากขึน้ธรุกจิใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสไ์ทยซึง่สว่นใหญ่เป็นธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ยงัขาดองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพในดา้น

ต่างๆเช่นการบรหิารจดัการการตลาดเทคโนโลยแีละบุคลากรอนัจะสง่ผลใหธ้รุกจิใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสไ์ทยไมส่ามารถแขง่ขนัทางการคา้กบัประเทศทีม่ศีกัยภาพสงูกวา่ได ้

 

ดงันัน้ภาครฐัจงึจาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาวจิยัถงึสภาพขอ้เทจ็จรงิของธรุกจิศกัยภาพโอกาส

ทีธ่รุกจิจะใชป้ระโยชน์จากการจดัทาํเขตการคา้เสรแีละผลกระทบทีเ่กีย่วเน่ืองจากการจดัทาํเขต

การคา้เสรเีพือ่หาแนวทางในการสง่เสรมิพฒันาและแนวทางในการปรบัตวัของธรุกจิใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 

 

งานวจิยัชิน้น้ีแบ่งการนําเสนอออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ ภาพรวมและสถานะของธรุกจิ

บรกิารโลจสิตกิสไ์ท ย ซึง่จะนําเสนอการกระจายตวัของธรุกจิโลจสิตกิสใ์นประเทศไทย มลูคา่ทาง

เศรษฐกจิและขอ้มลูทางการตลาด แนวโน้มการเตบิโต สว่นแบ่งการตลาดการเงนิและการลงทุนใน

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสก์ารจา้งงานในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสค์วามสามารถทางการแขง่ขนัของ

ธุรกจิโลจสิตกิสไ์ทยกฎระเบยีบในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทย และปญัหาและอุปสรรคในการ

ประกอบธุรกจิโลจสิตกิสไ์ทย  สว่นทีส่องจะนําเสนอเกีย่วกบั บทเรยีนแนวทางการปรบัตวัอนั

เน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการคา้เสรขีองธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นต่างประเทศ  อนัประกอบไป

ดว้ยการศกึษาประเทศมาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์ออสเตรเลยี จนี และญีปุ่น่ ซึง่หวัขอ้ที่

ทาํการศกึษาประกอบไปดว้ย ความสามารถในการแขง่ขนัและสภาวะธรุกจิโลจสิตกิสก์ฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิโลจสิตกิสผ์ลกระทบของความตกลงเขตการคา้เสรกีบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์  

และแนวทางการปรบัตวัของ แต่ละประเทศ อนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการคา้เสรี  สว่นที ่3 คอื

กรณศีกึษาธรุกจิบรกิารโลจสิตกิสท์ีป่ระสบความสาํเรจ็  โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมกรณศีกึษาทัง้จาก

ไทยและต่างประเทศในทุกกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์และสรปุแนวทางสาํหรบัการพฒันา

ธุรกจิโลจสิตกิสใ์นไทย และส่วนสุดทา้ยคอื ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกจิ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย  อนัประกอบไปดว้ย นโยบายกลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานนโยบายกลุม่การ

พฒันาผูป้ระกอบการ  และ นโยบายกลุม่การพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐั  โดยจะ
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นําเสนอทัง้นโยบายตามลาํดบัความเรง่ดว่นและความสาํคญั ตลอดจนเสนอแนะโครงการทีเ่ป็นไป

ไดเ้พือ่ใหก้รมพฒันาธรุกจิการคา้สามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต 

 

 

1. ภาพรวมและสถานะของธรุกิจบริการโลจิสติกสไ์ทย 

 

1.1. Uระเบียบวิธีการจดักลุ่มธรุกิจโลจิสติกส์ 

 

ในการศกึษาธุรกจิโลจสิตกิสผ์ูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสอ์อกเป็น 5 กลุม่ตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดก้าํหนดไวไ้ดแ้ก่กลุม่ที่ 1 การ

ขนสง่สนิคา้  (Freight Transportation and Forwarding) ซึง่ครอบคลุมงานทางโลจสิตกิสท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รหิารดา้นการขนสง่สนิคา้ทัง้ภายในและสง่ออกนอกประเทศในรปูแบบต่างๆ

ทัง้ทางถนนทางรถไฟทางทะเลและทางอากาศซึง่ประกอบไปดว้ย TSIC 60100 60230 60300 

61100 61200 62100 62200 63009 และ63010 กลุ่มที่2 การจดัเกบ็สนิคา้ดแูลและบรหิาร

คลงัสนิคา้และการใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอืบรกิารดา้นบรรจภุณัฑ์  (Warehousing/Inventory 

Management and Packing) รวมทัง้การกระจายสนิคา้ซึง่ประกอบไปดว้ย TSIC 63020 และ

63091 กลุ่มที่3 การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารต่างๆทีเ่กีย่วกบังานโลจสิตกิส์  (Non-Asset Based 

Logistics Services) ครอบคลมุงานพธิกีารศุลกากรงานเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้หรอื

สง่ออกสนิคา้ซึง่ประกอบไปดว้ย TSIC 63099 กลุ่มที่4 การใหบ้รกิารงานโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

การใหบ้รกิารเสรมิเช่นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานทีป่รกึษาดา้นโลจสิตกิส์  (Information 

and Communication Technology / Consulting) ซึง่ประกอบไปดว้ยTSIC 63098 63031 63032 

และ63033 และกลุ่มที่5 การใหบ้รกิารพสัดแุละไปรษณยีภณัฑ์  (Courier and Postal Services) 

เป็นการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการจดัสง่ทัง้ภายในและภายนอกซึง่ประกอบไปดว้ย TSIC 64110 และ

64120 

 

1.2. Uการกระจายตวัของธรุกิจโลจิสติกสใ์นประเทศไทย  

 

หากพจิารณาในแงข่องโครงสรา้งธรุกจิพบวา่สว่นใหญ่ผูป้ระกอบการไทยประกอบ

ธรุกจิโลจสิตกิสป์ระเภทการขนสง่สนิคา้หรอืกลุม่ที่ 1เป็นหลกัทัง้ในแงข่องจาํนวนผูจ้ดทะเบยีนและ

ทุนจดทะเบยีนหากพจิารณาในราย TSIC พบวา่ธรุกจิโลจสิตกิสท์ีม่จีาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนกบั

กรมพฒันาธรุกจิการคา้มากเป็นอนัดบัหน่ึงในปี 2554คอืธรุกิจการขนส่งสินค้าทางถนน (TSIC 
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60230) ตามมาดว้ยอนัดบัสองคอื ธรุกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร  (TSIC 

63009) และตามมาด้วยธรุกิจบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง (TSIC 63099)  

 

หากพจิารณาในแงข่องการกระจายตวัทางภมูศิาสตรพ์บวา่ธรุกจิสว่นใหญ่จดทะเบยีน

ธรุกจิในจงัหวดักรงุเทพมหานครประเภทของธรุกจิโลจสิตกิสท์ีม่กีารจดทะเบยีนมากทีส่ดุใน

กรงุเทพมหานครนัน้คอื ธรุกิจประเภทบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง  (TSIC 63099)

ตามมาดว้ยธรุกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร  (TSIC 63009) และธรุกิจ

ประเภทการขนส่งสินค้าทางถนน  (TSIC 60230)ในภาคตะวนัออกนัน้ประเภทของธรุกจิ  

โลจสิตกิสท์ีม่กีารจดทะเบยีนมากทีส่ดุคอืการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร  (TSIC 

63009)ตามมาดว้ยธรุกจิประเภท การขนส่งสินค้าทางถนน  (TSIC 60230) และบริการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง  (TSIC 63099)สาํหรบัภาคกลาง  (ยกเวน้กรงุเทพมหานคร ) ภาค

ตะวนัตกภาคใตภ้าคเหนือภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือประเภทของธรุกจิโลจสิตกิสท์ีม่กีารจด

ทะเบยีนมากทีส่ดุคอืธรุกิจประเภทการขนส่งสินค้าทางถนน  (TSIC 60230) ตามมาด้วยธรุกิจ

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร  (TSIC 63009) และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัการขนส่ง (TSIC 63099)  

 

ธรุกจิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและรายรบัรวมมากทีส่ดุรอ้ยละ 20 แรกในแต่ละสาขานัน้เกอืบ

ทัง้หมดมขีนาดของสนิทรพัยร์วมและรายรบัหลกัรวมคดิเหน็สดัสว่นทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ 80 ทัง้สิน้

ยกเวน้ธรุกิจการขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝัง่  (TSIC 61100)ทีม่กีารกระจกุตวัของสนิทรพัย์

และรายไดห้ลกัทีต่ํ่ากวา่ระดบัรอ้ยละ80 

 

1.3. 
 

มลูค่าทางเศรษฐกิจและข้อมลูทางการตลาด แนวโน้มการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด  

ภาคโลจสิตกิสข์องไทยตัง้แต่ปี 2513 จนถงึปี 2553 มอีตัราการเจรญิเตบิ โตเป็นบวกใน

อตัราทีล่ดลง โดยเฉพาะในช่วงปี 2538 ถงึปี 2542 ทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตทีต่ดิลบ อนั

เน่ืองมาจากวกิฤตเิศรษฐกจิของไทยในช่วงปี 2540 ทาํใหเ้ศรษฐกจิมหภาคในภาพรวมและภาค  

โลจสิตกิสห์ดตวัอยา่งรนุแรง อยา่งไรกต็ามในช่วง 10 ปีหลงัมกีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง สาเหตุ

หน่ึงคอืจากความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งประเทศทีท่าํใหม้มีลูคา่การคา้และการใหบ้รกิารระหวา่ง

ประเทศทีเ่พิม่มากขึน้ ทาํใหบ้รกิารโลจสิตกิสเ์พิม่ขึน้ สง่ผลต่อมลูคา่ของภาคโลจสิตกิสท์ีเ่พิม่ขึน้

อยา่งมาก สิง่ทีน่่าสงัเกตอกีประการหน่ึงคอืสดัสว่นของภาคโลจสิตกิส์ GDP ในช่วง 10 ปีหลงันัน้

ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการเปิดเสรทีางการคา้และการพฒันาเศรษฐกจิในช่วงหลงัทาํ

ใหม้ลูคา่ของ GDP เพิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก และมอีตัราการเจรญิเตบิโตทีส่งูกวา่อตัราการ
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เจรญิเตบิโตของภาคโลจสิตกิส ์ทาํใหส้ดัส่วนดงักล่าวลดลงกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสท์ีม่มีลูค่าสนิทรพัย์

รวมในปี 2554 สงูทีสุ่ดคอืกลุ่มท่ี 1 ภาคการขนส่งสินค้า จากการศกึษายงัพบอกีวา่กลุม่ธรุกจิทีม่ ี

อตัราการเจรญิเตบิของสนิทรพัยร์วมและรายไดห้ลกัรวมทีส่งูทีส่ดุคอื กลุ่มท่ี 4 การให้บริการ

งานโลจิสติกสท่ี์เก่ียวข้องกบัการให้บริการเสริม  เช่น ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานที่

ปรกึษาดา้นโลจสิตกิสใ์นขณะที่ กลุ่มท่ี 3 หรือการให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั

งานโลจิสติกส์(Non-Asset Based LogisticsServices) ครอบคลมุงานพิธีการศลุกากร งาน

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเข้าหรือส่งออกสินค้า มกีารหดตวัของสนิทรพัยร์วมและ

รายรบัหลกัรวมมากทีส่ดุ 

 

1.4. Uการเงินและการลงทนุในอตุสาหกรรมโลจิสติกส์  

 

การลงทุนโดยตรงระหวา่งประเทศเฉพาะในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่และโลจสิตกิส์

นัน้เพิม่มากขึน้อยา่งมนียัสาํคญันบัตัง้แต่ปี 2551 เป็นตน้มา ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อกประกาศเพือ่การสง่เสรมิการลงทุนวา่ดว้ยกจิการบรกิาร

และสาธารณูปโภค โดยกจิการดงักลา่วรวมถงึ ศนูยก์ระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศดว้ยระบบที่

ทนัสมยั กจิการศนูยจ์ดัการจดัซือ้ชิน้สว่นและผลติภณัฑร์ะหวา่งประเทศ กจิการขนสง่ท่าเรอื และ

กจิการเขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์

 

1.5. Uการจ้างงานในอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ 

 

จากการศกึษาพบวา่การจา้งแรงงานมแีนวโน้มทีล่ดลงในระยะยาว ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก

การทีภ่าคอุตสาหกรรมโลจสิตกิสม์กีารใชเ้ทคโนโลยใีนการใหบ้รกิารมากขึน้  และเน่ืองมาจากการ

เคลือ่นยา้ยแรงงานจากภาคโลจสิตกิสไ์ปสูอุ่ตสาหกรรมอื่น อนัเน่ืองมาจากการลดตน้ทุนทางการ

ขนสง่และตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งในอนัทีจ่ะคงความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทางธรุกจิ ทาํให้

แรงงานในอุตสาหกรรมน้ีไดร้บัผลกระทบ นอกจากนัน้ การศกึษายงัพบอกีวา่ จาํนวนการจา้งงาน

นัน้มลีกัษณะทีเ่ป็นไปตามวฏัจกัรทางเศรษฐกจิ และจากการสาํรวจพบวา่สถานประกอบการสว่น

ใหญ่ยงัไมม่นีโยบายใหบุ้คลากรเขา้รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบังานดา้นโลจสิตกิส ์

 

1.6. Uความสามารถทางการแข่งขนัของธรุกิจโลจิสติกสไ์ทย  

 

ในภาพรวม แมว้า่ไทยเป็นประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ีน่่าพอใจ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ทัว่โลก แต่กลบัมรีะดบัการพฒันาของอุตสาหกรรม โลจสิตกิส์ที่
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ลดลงอยา่งต่อเน่ืองการพฒันาใน 6 มติสิาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องประเทศ อนั

ไดแ้ก่ โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) พธิกีารศุลกากร (Customs) การขนสง่ระหวา่งประเทศ 

(International Shipments) ความสามารถในการทาํธรุกจิของผูป้ระกอบการ (Logistics 

Competence) การตดิตามสนิคา้ (Tracking and Tracing) และความรวดเรว็ในการขนสง่ 

(Timeliness) กล็ดลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั นอกนัน้ พบวา่ในปี 2553 ตน้ทุนโลจสิตกิสข์องไทย

แมว้า่จะมแีนวโน้มทีล่ดลงอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลจากนโยบายรฐับาลและความมปีระสทิธภิาพ

ของอุตสาหกรรมในภาพรวม อยา่งไรกต็ามตน้ทุนโลจสิตกิสข์องไทยนัน้ แปรผนักบัราคาน้ํามนัของ

โลกเป็นสาํคญั 

 

1.7. 
 

กฎระเบียบในอตุสาหกรรมโลจิสติกสไ์ทย  

ประเทศไทยมกีฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิสโ์ดยตรง

ดงัต่อไปน้ีคอืพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิคนต่างดา้วซึง่อยูใ่นความดแูลของโดยกระทรวง

พาณชิยพ์ระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุนซึง่อยูใ่นความดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทุนพระราชบญัญตักิารทาํงานของคนต่างดา้วซึง่อยูใ่นความดแูลของกระทรวงแรงงานพระ

ราชกฤษฎกีากาํหนดงานในอาชพีและวชิาชพีทีห่า้มคนต่างดา้วทาํพ .ศ. 2522พระราชบญัญตักิาร

ขนสง่ทางบกพ .ศ. 2522พระราชบญัญตัเิรอืไทยพ .ศ. 2481พระราชบญัญตักิารเดนิอากาศพ .ศ. 

2497ซึง่อยูใ่นความดแูลของกระทรวงคมนาคม 

 

1.8. 
 

ปัญหาและอปุสรรคในการประกอบธรุกิจโลจิสติกสไ์ทย  

ปญัหาของธรุกจิโลจสิตกิสไ์ทยมหีลายประการไดแ้ก่ประการทีห่น่ึงปญัหาดา้น

ประสทิธภิาพของระบบขนสง่และโลจสิตกิสอ์นัประกอบไปดว้ยปญัหาคอขวดของโครงขา่ยถนนใน

พืน้ทีโ่ดยรอบประตกูารคา้หลกัและในระบบการขนสง่สนิคา้ทางรถไฟสิง่อาํนวยความสะดวกในการ

รวบรวมและการกระจายสนิคา้ไมเ่พยีงพอและไมม่ปีระสทิธภิาพประการทีส่องปญัหาของ

ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยอนัประกอบไปดว้ยผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยส่วนใหญ่มี

ขนาดเลก็มคีวามสามารถในการแขง่ขนัตํ่าและมกัอยูใ่นงานทีส่รา้งมลูคา่เพิม่ตํ่าการระดมทุนและ

เงนิทุนหมนุเวยีนยงัเป็นปญัหาสาํคญัของ SME ไทยและผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปยงัขาดวสิยัทศัน์

ในระยะกลางถงึระยะยาวประการทีส่ามคอืปญัหาของสิง่อาํนวยความสะดวกทางการคา้มขี ัน้ตอน

การจดัเตรยีมเอกสารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจาํนวนมากซึง่เป็นภาระตน้ทุนทีไ่มก่่อใหเ้กดิ

มลูค่าเพิม่ (Non-value Added Cost) แก่ผูป้ระกอบการและประการทีส่ ีค่อืปญัหาดา้นกาํลงัคนและ

บุคลากรในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสธ์รุกจิโลจสิตกิสข์าดบุคลากรในหลายระดบัตัง้แต่ผูเ้ชีย่วชาญ
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นกัวจิยับณัฑติจบใหมไ่ปจนถงึแรงงานไรฝี้มอืในภาคธรุกจิแมว้า่จะมคีวามพยายามจาก

ภาคเอกชนในการฝึกอบรมหรอืผลติบุคลากรขึน้มาเองแต่กย็งัไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของอุตสาหกรรมไดท้ัง้หมด 

 

 

2. บทเรียนแนวทางการปรบัตวัอนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรีของ

ธรุกิจให้บริการโลจิสติกสใ์นต่างประเทศ 

 

2.1. Uประเทศมาเลเซีย 

 

2.1.1. ความสามารถในการแข่งขนัสภาวะธรุกิจโลจิสติกส์  และผลกระทบของความตกลง

เขตการค้าเสรีกบัอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์

 

มาเลเซยีเป็นประเทศในกลุม่กาํลงัพฒันากา้วหน้า และเป็นประเทศทีม่รีะดบัการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ีน่่าพอใจ คาดการณ์วา่อุตสาหกรรมโลจสิตกิสใ์นมาเลเซยีจะมอีตัราการ

เจรญิเตบิทีส่งูอนัเน่ืองมาจากความแขง็แกรง่ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ กจิกรรมโลจสิตกิส์

หลกัของประเทศไดแ้ก่การใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ การใหบ้รกิารแหลง่จดัเกบ็สนิคา้ การควบคมุสนิคา้

คงคลงั การบรรจภุณัฑ ์เป็นตน้  

 

ปจัจบุนั รฐับาลมาเลเซยีเริม่ใชก้ารจดทะเบยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์มากขึน้ 

ตลอดจนลดหยอ่นภาษแีละคา่ธรรมเนียมทีใ่ชใ้นการโอนทรพัยส์นิและอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากน้ี 

มาเลเซยีจดัเป็นประเทศทีม่อุีปสรรคในการทาํการคา้ดา้นโลจสิตกิสไ์มม่ากนกั มตีน้ทุนคา่ใชจ้า่ย

ดา้นโลจสิตกิสน้์อย อาท ิมตีน้ทุนคา่ภาระการใชท่้าเรอืและท่าอากาศยานทีต่ํ่า มกีารเกบ็อตัรา

คา่ธรรมเนียมการขนถ่ายสนิคา้และการรบัฝากสนิคา้ทีต่ํ่า ประกอบกบัมคีณุภาพโครงสรา้งพืน้ฐาน

ทีด่ ีทัง้น้ี หากเปรยีบเทยีบแลว้ ระดบัการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการขนสง่และโลจสิตกิสบ์าง

ประเภทยงัอยูใ่นระดบัสงู ไดแ้ก่ บรกิารขนสง่ทางอากาศ บรกิารขนสง่ทางน้ํา บรกิารตวัแทนรบั

จดัการขนสง่สนิคา้ บรกิารคลงัสนิคา้และกระจายสนิคา้ ขณะทีก่ารแขง่ขนับางประเภทยงัไมร่ะดบั

ไมส่งูมาก ซึง่ผูป้ระกอบการต่างชาตอิาจใชก้ลยทุธก์ารเขา้ไปรว่มทุนทาํธรุกจิกบัมาเลเซยีได ้ไดแ้ก่ 

การประกอบการในธรุกจิดา้นการขนสง่ทางถนน บรกิารตวัแทนออกของรบัอนุญาต และธรุกจิ

ตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิโลจสิตกิส์ ของมาเลเซยี ไดแ้ก่ กฎหมาย

การขนสง่สนิคา้ทางทะเล กฎหมายแปรรปูการท่าเรอื กฎหมายการรถไฟ กฎหมายขนสง่ทางถนน 

และ กฎหมายการขนสง่โดยเครือ่งบนิ 
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ผลกระทบของความตกลงเขตการคา้เสรกีบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ ของมาเลเซยีนัน้

เป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้อยา่งต่อเน่ือง กลา่วคอื มลูคา่ของภาคโลจสิตกิสข์องประเทศมาเลเซยีที่

เตบิโตขึน้อยา่งกา้วกระโดดนบัตัง้แต่มกีารเปิดเขตการคา้เสร ีการเจรญิเตบิโตของภาคโลจสิติ กส์

และการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และการเจรญิเตบิโตของ

เศรษฐกจิมวลรวมนัน้เพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่รว็กวา่ภาคโลจสิตกิส ์

 

2.1.2. แนวทางการปรบัตวัของมาเลเซียอนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 

 

ประเทศมาเลเซยีมกีารเจรจาการคา้กบัหลายประเทศ รวมถงึอยูใ่นระหวา่งการเจรจากบั

หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศมสุลมิ ภาครฐับาลของประเทศเลง็เหน็ถงึโอกาสของ

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลทีจ่ะสามารถเตบิโตไดอ้กีมากจากการเปิดเขตการคา้เสรกีบักลุม่

ประเทศมสุลมิเหลา่น้ี มาเลเซยีไดม้กีารพฒันาเขตอุตสาหกรรมฮาลาลพารค์และการพฒันา Super 

Highway สาํหรบัอุตสาหกรรมน้ีโดยเฉพาะ  มกีารใหส้ทิธพิเิศษทางภาษใีนการงดเวน้การจา่ยภาษี

สาํนกัมาตรฐานของมาเลเซยีไดอ้อกออกมาตรฐาน Halal Logisticsเพือ่ประสานแนวนโยบายอยา่ง

เป็นเอกภาพกบัหน่วยงานอื่น ปจัจบุนัมบีรษิทัต่างชาตเิขา้มาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมฮาลาล

พารค์และใชม้าตรฐานเดยีวกนัน้ีในองคก์รของตนเพือ่ใหส้ามารถเจาะตลาดประเทศมสุลมิได ้ 

 

2.2. 
 

ประเทศอินโดนีเซีย 

2.2.1. ความสามารถในการแข่งขนัสภาวะธรุกิจโลจิสติกส์  และผลกระทบของความตกลง

เขตการค้าเสรีกบัอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์

 

อนิโดนีเซยีเป็นประเทศกาํลงัพฒันาในสว่นของโครงสรา้งพืน้ฐานของอุตสาหกรรม  

โลจสิตกิสน์ัน้ อนิโดนีเซยีมรีะบบการขนสง่ของประเทศทีพ่ฒันาอยา่งต่อเน่ืองจากความตอ้งการ

ขนสง่สนิคา้ประกอบกบัสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นหมูเ่กาะ การคมนาคมในทุกรปูแบบโดยเฉพาะการ

ขนสง่ทางน้ําเป็นสว่นสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ การขนสง่ทางถนนเป็นวธิกีารขนสง่หลกัของ

ประเทศ ในขณะทีก่ารขนสง่ทางรางรถไฟนัน้ถกูนํามาใชใ้นการขนสง่สนิคา้เทกองและมรีะบบราง

หลกัสองระบบ ไดแ้ก่ในเกาะสุมาตราและเกาะชวา 

 

ในภาพรวม อนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ี่

คอ่นขา้งรัง้ทา้ยในกลุม่ประเทศทีท่าํการศกึษา ปจัจบุนัรฐับาลอนิโดนีเซยีผอ่นคลายกฎระเบยีบใน

การจดทะเบยีนธรุกจิมากขึน้ เช่น การลดระยะเวลาการจองใชช้ือ่ธรุกจิและเครือ่งหมายการคา้ 
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รวมทัง้อนิโดนีเซยีไดป้รบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล และเริม่ใชร้ะบบการใหบ้รกิารแบบ

เบด็เสรจ็สาํหรบัการสง่ออกและนําเขา้สนิคา้ อนิโดนีเซยีจดัเป็นประเทศทีม่อุีปสรรคในการทาํ

การคา้ดา้นโลจสิตกิสค์อ่นขา้งมากในกลุม่ประเทศอาเซยีน โดยยงัคงมกีารเรยีกเกบ็คา่ภาระการใช้

ท่าเรอื ท่าอากาศยาน การใชเ้สน้ทางถนนทีส่งู ประกอบกบัมคีณุภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ

ขนสง่ทางน้ํา ทางอากาศ และระบบคลงัสนิคา้ทีไ่มด่นีกั ทัง้น้ี หากเปรยีบเทยีบแลว้ ระดบัการ

แขง่ขนัของผูป้ระกอบการขนสง่และโลจสิตกิสบ์างประเภทยงัอยูไ่มส่งูมาก โดยเฉพาะดา้นการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีท่นัสมยั ไดแ้ก่ บรกิารขนสง่ทางน้ํา บรกิารขนสง่ทางอากาศ บรกิาร

คลงัสนิคา้ บรกิารตวัแทนรบัจดัการขนสง่สนิคา้ บรกิารตวัแทนออกของรบัอนุญาต และธรุกจิ

ตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้ 

 

หากพจิารณาผลกระทบของความตกลงเขตการคา้เสรกีบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์  พบว่า

มลูค่าของภาคโลจสิตกิสข์องประเทศอนิโดนีเซยีเตบิโตขึน้อยา่งกา้วกระโดดนบัตัง้แต่มกีารเปิดเขต

การคา้เสรกีารเจรญิเตบิโตของภาคโลจสิตกิสแ์ละการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวม กเ็ป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั และการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมนัน้เพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่รว็กวา่ภาคโลจิ

สตกิส ์

 

2.2.2. แนวทางการปรบัตวัของอินโดนีเซียอนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 

 

อนิโดนีเซยีมกีารสรา้งบรรยากาศการลงทุนทีส่ง่ผลต่ออตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ของประเทศทีส่าํคญัรวมถงึภาคโลจสิตกิส์  มาตรการทีส่าํคญัไดแ้ก่ การเรง่ปรบัปรงุกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งเพือ่สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ การจดัตัง้

ศนูย ์One Stop Service เพือ่อาํนวยความสะดวกต่อการดาํเนินการลงทุนทางอุตสาหกรรม 

รวมถงึการเสรมิสรา้งบรรยากาศในการลงทุน และการพฒันาระบบโลจสิตกิสต์ามแผน National 

Logistics Improvement และการพฒันาเขตเศรษฐกจิ โดยรฐับาลอนิโดนีเซยีไดร้ะบุ Economic 

Corridor แลว้เป็นจาํนวน 6 โครงการเพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงกบัภมูภิาคสาํคญัต่างๆ ของ

ประเทศ และใหส้อดประสานกบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
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2.3. 
 

ประเทศสิงคโปร ์

2.3.1. ความสามารถในการแข่งขนัสภาวะธรุกิจโลจิสติกส์  และผลกระทบของความตกลง

เขตการค้าเสรีกบัอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์

 

สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้และเป็นประเทศศนูยก์ลางของการการขนสง่และการ  

โลจสิตกิสโ์ดยมกีารใหบ้รกิารการเชื่อมต่อทัง้ทางน้ําและและทางอากาศทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก

ทีต่ ัง้ของประเทศสงิคโปรอ์ยูใ่นเสน้ทางตดักนัระหวา่เสน้ทางการคา้สายหลกัหลายสายทาํให้

สงิคโปรม์โีอกาสในการเป็นทีต่ ัง้ศนูยก์ระจายสนิคา้สาํคญัของโลกบรษิทัชัน้นําระดบัโลกหลาย

บรษิทัไดเ้ขา้มาตัง้ศนูยจ์ดัหาสนิคา้ (Procurement Center) รวมถงึศนูยก์ารวจิยัตลาดและการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสว่นของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องสงิคโปรน์ัน้ไดม้กีารพฒันาจากการ

ใหบ้รกิารการขนสง่และคลงัจดัเกบ็สนิคา้พืน้ฐานมาเป็นการใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ยา่งครบวงจร

อยา่งไรกต็ามการเขา้มาของบรษิทัต่างชาตกิเ็ป็นแรงกดดนัสาํคญัสาํหรบัธรุกจิในประเทศสงิคโปร์

เองทีจ่ะตอ้งพฒันาตวัเองเพือ่รองรบัการแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้จากต่างประเทศ 

 

สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่อุีปสรรคในการทาํการคา้น้อยทีส่ดุในอาเซยีน มตีน้ทุนคา่ใชจ้า่ย

ดา้นโลจสิตกิสน้์อย อาท ิมตีน้ทุนคา่ภาระการใชท่้าเรอืและท่าอากาศยานทีต่ํ่า มกีารเกบ็อตัรา

คา่ธรรมเนียมการขนถ่ายสนิคา้และการรบัฝากสนิคา้ทีต่ํ่า ประกอบกบั มคีณุภาพโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีด่ ีอยา่งไรกต็าม อุปสรรคของการเขา้สูต่ลาดของสงิคโปรอ์ยูท่ีม่ผีูป้ระกอบการในตลาดที่

มคีวามสามารถในการแขง่ขนัทีส่งูมากอยูแ่ลว้ โดยผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสทุ์กสาขาทีม่รีะดบัการ

แขง่ขนัทีส่งูอยูแ่ลว้ไดแ้ก่ บรกิารขนสง่ทางถนน บรกิารขนสง่ทางอากาศ บรกิารขนสง่ทางน้ําสนิคา้ 

ตวัแทนรบัจดัการขนสง่ ตวัแทนออกของรบัอนุญาต และตวัแทนธรุกจิตวัสอบมาตรฐานสนิคา้ 

 

ในสว่นของกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิสใ์นมติขิองการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีนัน้ 

พบวา่ สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีเ่ปิดกวา้ง และมรีะเบยีบเกีย่วกบัขอ้จาํการการลงทุนทีน้่อย สาํหรบั

ขอ้ผกูพนัทัว่ไปสาํหรบัการลงทุนของต่างชาตนิัน้ ไมม่ขีอ้จาํกดัในเรือ่งการเขา้สูต่ลาดสาํหรบัการ

ลงทุนของต่างชาต ิในสว่นของการใหก้ารปฏบิตัเิยีย่งคนชาตนิัน้ พบวา่ การจดัตัง้ธรุกจิ สทิธใิน

การจดัตัง้และเคลือ่นยา้ยของนิตบุิคคลยงัมเีงือ่นไขสาํหรบัขอ้ผกูพนัทัว่ไปสาํหรบัการทาํงานของ

คนต่างชาตนิัน้ ในสว่นของขอ้จาํกดัในการเขา้สูต่ลาด มจีะมกีารผกูพนัเฉพาะการทาํงานของ

บุคคลธรรมดาสาํหรบัขอ้ผกูพนัเฉพาะนัน้ ในเกอืบทุกสาขาจะเป็นไปตามขอ้ผกูพนัทัว่ไป ไวว้า่จะ

เป็นบรกิารจดัชัน้เรอื บรกิารนายหน้าชปิป้ิง บรกิารขนสง่ทางถนนระหวา่งประเทศ บรกิารตวัแทน

ชปิป้ิงสาํหรบัการขนสง่สคิา้ทางทะเล เวน้แต่บางสาขาทีจ่ะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายภายในเช่น 
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บรกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ ทีจ่ะตอ้งมกีารจดทะเบยีนเรอืชกัธงสงิคโปรต์าม

กฎหมาย Merchant Shipping Act 

 

หากพจิารณาผลกระทบของความตกลงเขตการคา้เสรกีบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์  พบว่า

มลูคา่ของภาคโลจสิตกิสข์องประเทศสงิคโปรท์ีเ่ตบิโตนบัตัง้แต่มกีารเปิดเขตการคา้เสร ีการ

เจรญิเตบิโตของภาคโลจสิติ กส์และการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั และการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมนัน้เพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่รว็กวา่ภาคโลจสิตกิส ์

 

2.3.2. แนวทางการปรบัตวัของสิงคโปรอ์นัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 

 

เน่ืองจากสงิคโปรเ์ผชญิสภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้ทัง้จากท่าอากาศยาน

กวัลาลมัเปอร ์ของมาเลเซยี และดไูบของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสท์ีม่ขีนาดใหญ่กว่า ดงันัน้ Civil 

Aviation Authority of Singapore (CAAS) หน่วยงานบรหิารสนามบนิชางอ ีจงึไดท้าํการแปรรปู

จากหน่วยงานภาครฐัเป็นรปูแบบบรษิทั (Corporatization) ในชือ่ Changi Airport Group Pte. 

Ltd. (CAG) ในเดอืนกรกฎาคม ปี 2552 เพือ่ความคลอ่งตวัของการดาํเนินงานและการใหบ้รกิาร 

สนามบนิชางอ ี

 

สนามบนิชางอไีดใ้ชบ้รกิารพเิศษจากผูใ้หบ้รกิาร คอื DHL เพือ่ใหบ้รกิารในสงิคโปร ์และ

แถบภมูภิาค และสาํหรบัสว่นอื่นจะใชบ้รกิารของ TNT และสาํหรบัสนิคา้ทัว่ไปประมาณ 40,000 

ตนั  ปี/SATS จะเป็นผูใ้หบ้รกิาร และมผีูใ้หบ้รกิารเพือ่อาํนวยความสะดวกภายใน Terminals 

Gateway Facilities คอื FedEx และ UPS และลา่สดุ สนามบนิชางอไีดเ้พิม่ Coolportทีร่องรบั

สนิคา้ทีเ่น่าเสยีงา่ยภายในท่าอากาศยาน 

 

นอกเหนือจากทีไ่ดก้ลา่วมานัน้ สนามบนิชางอยีงัมพีืน้ทีส่ว่นทีเ่ป็น Logistics Park ที่

เรยีกว่า Airport Logistics Park of Singapore (ALPS) ซึง่เป็นสว่นทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในปี 2003 

ซึง่เป็น Free Trade Zone 

 

สงิคโปรไ์ด้ สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการในประเทศสงิคโปรโ์ดยการปลอ่ยให้

แขง่กบัผูป้ระกอบการจากต่างประเทศอยา่งยตุธิรรม ซึง่ประเทศสงิคโปรไ์มม่กีารแบ่งแยกเชือ้ชาต ิ

โดยถอืวา่ทุกคนทีเ่ขา้มาในประเทศสงิคโปรม์าเพือ่วตัถุประสงคเ์ดยีวกนั นัน่คอืการแสวงหากาํไร

ทางธรุกจิ 

 



 

 

Private & Confidential 15 

2.4. 
 

ประเทศออสเตรเลีย 

2.4.1. ความสามารถในการแข่งขนัสภาวะธรุกิจโลจิสติกส์  และผลกระทบของความตกลง

เขตการค้าเสรีกบัอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์

 

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องออสเตรเลยีเป็นลกัษณะทีพ่ฒันาแลว้และอิม่ตวั สามารถเป็น

สว่นสาํคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไดอ้ยา่งแขง็แกรง่อุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ ในประเทศประกอบ

ไปดว้ยผูเ้ลน่ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ ซึง่มสีว่นช่วยในการสรา้งเสรมิกจิกรรมทาง  

โลจสิตกิสใ์นประเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากนัน้แลว้การ Outsourcing ในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์

ของออสเตรเลยีนัน้สงูถงึรอ้ยละ 50 ของมลูคา่อุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ัง้หมดสภาวะการแขง่ขนั

ของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสใ์นออสเตรเลยีอยูใ่นระดบัทีม่กีารแขง่ขนัสงู กล่าวโดยสรปุคอื

ออสเตรเลยีเป็นประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ีน่่าพอใจ  

 

ออสเตรเลยีไดจ้ดัตัง้สภาโลจสิตกิสอ์อสเตรเลยี (Australian Logistics Council: ALC) ซึง่

เป็นการรวมตวักนัระหวา่งภาครฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการโลจสิตกิสร์ายใหญ่ของประเทศ

เพือ่กาํหนดกฎต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิสใ์นมติขิองการเพิม่ประสทิธภิาพของผูป้ระกอบการ

การออกมาตรการและนโยบายต่างๆเกีย่วกบัการขนสง่อยา่งเป็นเอกภาพรวมถงึการกาํหนด

มาตรฐานความปลอดภยัในการขนสง่ในรปูแบบต่างๆเป็นตน้เหลา่น้ีช่วยใหอุ้ตสาหกรรมโลจ-ิ

สตกิสเ์ตบิโตขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพราะมแีนวนโยบายทีช่ดัเจนผา่นกลไกทีม่กีารทาํงานและ

ผลกัดนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

ในสว่นของกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่ของออสเตรเลยีนัน้มกีารกาํกบัดแูลโดย

หลายหน่วยงาน ในระดบัประเทศจะม ี Department of Transport and Regional Services ในการ

ดแูลเรือ่งกฎหมายและการออกนโยบาย ไมว่า่จะเป็นการวางแผนโครงสรา้งพืน้ฐานทางการ

คมนาคม การประสานกบัหน่วยงานระดบัมลรฐัเพือ่ใหก้ารวางแผนและนโยบายเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั 

 

ในสว่นของมลู คา่ของภาคโลจสิตกิสข์องประเทศออสเตรเลยี นัน้ เตบิโตขึน้อยา่งกา้ว

กระโดดนบัตัง้แต่มกีารเปิดเขตการคา้เสร ีการเจรญิเตบิโตของภาคโลจสิติ กส์และการเจรญิเตบิโต

ของเศรษฐกจิมวลรวมเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมนัน้

เพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่รว็กวา่ภาคโลจสิตกิส ์
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2.4.2. แนวทางการปรบัตวัของออสเตรเลียอนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 

 

หน่ึงในการปรบัตวัทีส่าํคญัของประเทศออสเตรเลยีในการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์

ของประเทศและเพือ่รองรบัการคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ในยคุสมยัน้ีคอืการจดัตัง้สภาโลจสิตกิสอ์อสเตรเลยี

ขึน้ (Australian Logistics Council: ALC) ดว้ยเหตุผลทีว่่าอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องประเทศมี

กฎหมายหลายฉบบัและมกีารกาํกบัดแูลโดยหลายหน่วยงานทาํใหก้ารผสานนโยบายโลจสิตกิส์

ของประเทศไมส่ามารถทาํไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพอกีทัง้ยงัสามารถนําเสยีงของภาคเอกชนเขา้ไปสู่

กระบวนการกาํหนดนโยบายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยหน่วยงานดงักลา่วจะเป็นกระบอกเสยีง

สาํคญัใหก้บัภาคเอกชนและเป็นการรว่มมอืกนักบัภาครฐัในกจิการทีเ่กีย่วกบัภาคการขนสง่สนิคา้

และซพัพลายเชนโลจสิตกิสข์องประเทศรวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญักระบวนการทาง

กฎหมายทีส่าํคญัอนันํามาสูก่ารจดัตัง้ALC 

 

2.5. Uประเทศจีน 

 

2.5.1. ความสามารถในการแข่งขนัสภาวะธรุกิจโลจิสติกส์  และผลกระทบของความตกลง

เขตการค้าเสรีกบัอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์

 

จนีเป็นประเทศทีก่าํลงัพฒันา  อยา่งไรกต็าม จนีเป็นประเทศทีม่รีะดบัการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ีน่่าพอใจ และเป็นประเทศเดยีวทีท่าํการศกึษาทีม่รีะดบัการพฒันาทีด่ขี ึน้

อยา่งต่อเน่ืองความสามารถในการทาํกาํไรของธรุกจิโลจสิตกิสจ์นีในปี 2554 นัน้ยงัอยูใ่นระดบัทีต่ํ่า 

เน่ืองจากการมภีาระทางภาษทีีส่งู การจา่ยคา่ธรรมเนียม ตน้ทุนดา้นพลงังาน และการเพิม่คา่จา้ง

แรงงาน อยา่งไรกต็ามบรษิทัสว่นใหญ่มกีารลงทุนในสว่นของการใช ้ GPS การใช ้Barcode, RFID 

และ EDI เพือ่ช่วยในการตดิตามสนิคา้และเพิม่ประสทิธภิาพในการขนสง่และการใหบ้รกิารมากขึน้

สาํหรบัการจดัจา้งบรษิทัอื่น หรอืการ Outsourcing นัน้พบวา่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ใน

สว่นของโครงสรา้งพืน้ฐานพบวา่โครงขา่ยการขนสง่ของจนีนัน้ยงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาและ

ลงทุนอยา่งต่อเน่ืองจากรฐับาลในทุก รปูแบบการขนสง่ สาํหรบัปรมิาณการขนสง่ พบวา่ทัง้การ

ขนสง่คนและการขนสง่ของนัน้ มอีตัราการเจรญิเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยการขนสง่ทาง

ถนนยงัคงเป็นการขนสง่หลกัของจนี อย่ างไรกต็าม ภาคการขนสง่ทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตทีส่งู

ทีส่ดุคอืการขนสง่ทางอากาศ 
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อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องจนียงัไมม่กีฎหมายเฉพาะในการกาํกบัดแูล ในสว่นของการ

ขนสง่ในแต่ละ รปูแบบและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยงัมเีงือ่นไขจาํนวนหน่ึงทีเ่ป็น

อุปสรรคต่อการเขา้ไปลงทุน 

 

มลูคา่ของภาคโลจสิตกิสข์องประเทศจนีทีเ่ตบิโตขึน้อยา่งกา้วกระโดดนบัตัง้แต่มกีารเปิด

เขตการคา้เสร ีแสดงใหเ้หน็วา่การเจรญิเตบิโตของภาคโลจสิติ กส์และการเจรญิเตบิโตของ

เศรษฐกจิมวลรวมเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมนัน้เพิม่ขึน้

ในอตัราทีเ่รว็กวา่ภาคโลจสิตกิส ์

 

2.5.2. แนวทางการปรบัตวัของจีนอนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 

 

การก่อสรา้งเขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์ทางรถไฟ และท่าเรอืถอืเป็นงานสาํคญัเรง่ดว่น 

มกีารใหทุ้นสนบัสนุน ใหเ้ครดติและการออกใบอนุญาต ซึง่ถอืเป็นการสนบัสนุนบรษิทัในประเทศ

วธิกีารขนสง่แบบดัง้เดมิเช่นทางรถไฟหรอืทางน้ํากาํลงัฟ้ืนคนืชพีในฐานะทางเลอืกทีส่าํคญั โดยมี

การลงทุนขนาดใหญ่เพือ่ปรบัปรงุและขยายเสน้ทาง อยา่งไรกต็าม ปรมิาณการขนสง่ทางรถไฟ

อาจเตบิโตเรว็กวา่เดมิเน่ืองจากการขยายระบบรางรถไฟอยา่งรวดเรว็และความกา้วหน้าทาง

เทคโนโลย ีรฐับาลจนีออกนโยบายทีส่นบัสนุนมากขึน้รวมทัง้มาตรการเชงิบวกเพือ่การพฒันาการ

ขนสง่ทางรถไฟ 

 

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องจนีเผชญิกบัโอกาสและความทา้ทายมากมาย อยา่งไรกต็าม 

รฐับาลยงัสนบัสนุนอยา่งเขม้แขง็ และอาจยอมใหเ้ปิดลูท่างใหม่ๆ  ในประเทศเพือ่ใหแ้ขง่ขนัไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธผิลมากขึน้กบับรษิทัโลจสิตกิสเ์ดมิในระดบัชาตหิรอืแมก้ระทัง่ในระดบัโลก สาํหรบัการ

ขนสง่แบบบรูณาการนัน้ไดร้บัความนิยมทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งต่อเน่ือง มกีารผสมผสานเสน้ทางทาง

ทะเลและทางบกเพือ่ขนถ่ายสนิคา้ไปยงัมณฑลทีอ่ยูล่กึเขา้ไปในแผน่ดนิ การขนสง่จากใจกลาง

ประเทศไปสูเ่มอืงท่าสาํคญักข็ยายตวัอยา่งรวดเรว็เช่นกนัอนัเน่ืองมาจากก่อสรา้งเครอืขา่ยถนน 

การขดุลอกแมน้่า และการพฒันาสิง่อานวยความสะดวกต่างๆ นอกจากน้ี การบรูณาการเสน้ทาง

แบบอื่นๆ กเ็ริม่มใีหเ้หน็เด่นชดัขึน้ ในเมอืงชายฝ ัง่ของจนีบางแห่งเริม่มกีารรวมกลุ่มผูซ้ือ้โดย

บรษิทัโลจสิตกิสใ์หญ่ๆ เพื่อควบคุมค่าใชจ้า่ยใหเ้หมาะสมทีสุ่ดและเพิม่ประสทิธภิาพ 
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2.6. Uประเทศญ่ีปุ่ น 

 

2.6.1. ความสามารถในการแข่งขนัสภาวะธรุกิจโลจิสติกส์  และผลกระทบของความตกลง

เขตการค้าเสรีกบัอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์

 

ญีปุ่น่มองประเทศจนีเป็นแหลง่แรงงานตน้ทุนตํ่าในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม บรษิทั

จาํนวนมากไดย้า้ยฐานการผลติไปอยูท่ีป่ระเทศจนี ทาํใหอุ้ตสาหกรรมการขนสง่สนิคา้และวตัถุดบิ

สาํหรบัการผลติระหวา่งจนีและญีปุ่น่นัน้เตบิโตขึน้เป็นอยา่งมาก ในขณะทีก่าร Outsourcing กเ็ป็น

กจิกรรมทีเ่ตบิโตมากขึน้แมจ้ะอยูใ่นช่วงเศรษฐกจิตกตํ่า บรษิทัใหญ่หลายบรษิทัไดต้ัง้บรษิทั

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสภ์ายนอกขึน้เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการในการขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้มาก อยา่งไร

กต็ามการ Outsourcing ในญีปุ่น่นัน้ยงัคงมลีกัษณะทีเ่ป็นชาตนิิยมอยูส่งู ทาํใหก้ารเขา้ไปเจาะ

ตลาดญีปุ่น่ของชาวต่างชาตยิงัมอียูไ่มม่ากนกั การเขา้ไปบุกตลาดญีปุ่น่ของชาวต่างชาตจิงึ

จาํเป็นตอ้งอาศยักลยทุธอ์ื่นในการเขา้ไปใหบ้รกิาร เช่น การควบรวมกจิการกบับรษิทัในประเทศ 

 

การลงทุนในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องญีปุ่น่จากต่างชาตยิงัมเีงือ่นไขหลายประการ

ขึน้อยูก่บัประเภทของธรุกจิทีจ่ะเขา้ไปจดัตัง้และกฎหมายภายในทีค่วบคมุอยูแ่ลว้ ตวัอยา่งของ

ภาคอุตสาหกรรมทีม่เีง ือ่นไข ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการขนสง่ทางราง โดยจะขึน้อยูก่บั Foreign 

Exchange Law การขนสง่ทางน้ํา โดยจะมกีฎหมาย Foreign Exchange Law และ Ship Law ที่

ควบคมุอยู ่การจดทะเบยีนยานพาหนะทีใ่ชส้าํหรบัการบนิภายในประเทศ จะขึน้อยูก่บั Civil 

Aeronautics Law การจดทะเบยีนเรอืและการไดม้าซึง่เรอื จะขึน้อยูก่บั Ship Law ในสว่นของ

อุตสาหกรรมการขนสง่สนิคา้นัน้จะขึน้กบั Freight Forwarding Business Law เป็นสาํคญั 

 

มลูคา่ของภาคโลจสิตกิสข์องประเทศญีปุ่น่ทีเ่ตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ืองจนถงึตน้ศตวรรษที ่  

ทีม่กีารชะลอตวัลงเน่ืองมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิมหภาคของประเทศ อยา่งไรกต็าม การ

เจรญิเตบิโตของภาคโลจสิตสิกแ์ละการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั และการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวมนัน้เพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่รว็กวา่ภาคโลจสิตกิส ์

 

2.6.2. แนวทางการปรบัตวัของญ่ีปุ่ นอนัเน่ืองมาจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 

 

เพือ่รองรบัปรมิาณการคา้ทีเ่พิม่มากขึน้จากการทาํความตกลงการคา้เสร ีญีปุ่น่ไดม้กีาร

ปรบัตวัเพือ่รองรบักระแสดงักลา่วในมติสิาํคญั เช่น Green Logistics และการสนบัสนุน Third-

Party Logistics Providers ในสว่นของ Green Logistics นัน้มมีติสิาํคญัไดแ้ก่ Corporative 
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Transport Eco-Dive และ Modal Shift ในสว่นของ การสนบัสนุน Third-Party Logistics 

Providers นัน้ รฐับาล ญีปุ่น่ เลง็เหน็วา่มตีลาดกลุม่น้ีจงึไดม้กีารออกนโยบายเพือ่สนบัสนุน

ผูป้ระกอบการอยา่งต่อเน่ือง ไมว่า่จะเป็นการออก Logistics Industry Policy Outlineสนบัสนุนให้

มกีารใชร้ะบบ IT ในการจดัการ ลดภาระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้สาํหรบัธรุกจิโลจสิตกิสใ์หมม่กีาร

จดัการฝึกอบรมผูป้ระกอบการ SME ในอุตสาหกรรมน้ีทัง้ในสว่นของการทาํธรุกจิ  

โลจสิตกิสแ์ละทกัษะการบรหิารจดัการธรุกจิทัว่ไป สนบัสนุนให ้ Third-Party Logistics Providers 

สามารถใหบ้รกิารการคาํนวณตน้ทุนโลจสิตกิสเ์พือ่นําไปเป็นบรกิารหน่ึงของธรุกจิและสามารถ

สรา้งมลูคา่เพิม่แก่บรกิารของตน 

 

 

3. กรณีศึกษาธรุกิจบริการโลจิสติกสท่ี์ประสบความสาํเรจ็ 

 

จากการศกึษากรณศีกึษาใน 6 ประเทศพบวา่ จดุรว่มทีส่าํคญัของผูใ้หบ้รกิารธรุกจิโลจิ

สตกิสค์อื ผูป้ระกอบการในต่างประเทศไดด้าํเนินกลยทุธ ์7 ประการตามระดบัการเจรญิเตบิโตของ

บรษิทั กล่าวคอื ในช่วงเริม่แรกของธุรกจิ SME เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร ธุรกจิจะตอ้ง

มกีารพฒันาองคก์รจากภายในเสยีก่อน และใหบ้รกิารแก่กลุม่ลกูคา้เฉพาะกลุม่ (Niche Market) 

เพือ่หลกีเลีย่งการเผชญิหน้ากบัผูป้ระกอบการรายใหญ่โดยตรง หรอืภาษาการตลาดเรยีงกลยทุธน้ี์

วา่เป็น Blue Ocean Strategy มกีาร Outsourcing หรอืกระจายงานทีต่นไมถ่นดัหรอืมทีรพัยากร

ไมเ่พยีงพอใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอื่น หรอืเป็นผูท้ีร่บังานมาเองจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ เมือ่

ธรุกจิเตบิโตไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้จะเริม่มกีารสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิผา่นการสรา้งพนัธมติรหรอื

การควบรวมกจิการ หรอืการตัง้กจิการรว่มคา้เพือ่การใหบ้รกิารรว่มกนัตลอดซพั -พลายเชน 

นําไปสูก่ารใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรหรอืเป็น Integrated Logistics Service Provider ในทีส่ดุ และ

หากมโีครงสรา้งพืน้ฐานและการสนบัสนุนจากรฐับาลอยา่งจรงิจงัประกอบดว้ยแลว้ ธรุกจิกส็ามารถ

สรา้งเสน้ทางการคา้ใหม ่และเขา้คมุช่องทางการคา้ได ้ดงัตวัอยา่งในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น 

สงิคโปร ์รายละเอยีดของแต่ละกลุ่มกลยทุธน์ัน้มดีงัต่อไปน้ี 

 

 กลยทุธท่ี์ 1: การพฒันาองคก์รจากภายใน 

 

ไมเ่พยีงแต่บรษิทัผูป้ระกอบการโลจสิตกิสเ์ท่านัน้ทีจ่าํเป็นตอ้งพฒันาองคก์รจากภายใน 

แต่ผูป้ระกอบการไมว่า่จะประกอบธรุกจิในอุตสาหกรรม ใดกต็อ้งดาํเนินขัน้ตอนน้ีทัง้สิน้ กจิกรรมที่

สาํคญัทีผู่ป้ระกอบการโลจสิตกิสค์วรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษเพือ่พฒันาองคก์รไดแ้ก่ การเพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และการบรหิารทรพัยากรบุคคล  
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ในสว่นของการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารนัน้ตวัอยา่งทีพ่บมากคอืการพฒันาระบบ

การจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร เดมิผูป้ระกอบการอาจมกีารจดัการขอ้มลูแบบแยกสว่น ไม่

สามารถรวมศนูยก์ารวเิคราะหข์อ้มลูไวใ้นแหลง่เดยีว อาจทาํใหเ้กดิความผดิพลาดสงู 

ผูป้ระกอบการสามารถซือ้หรอืพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูแบบรวมศนูยห์รอืระบบจดัการขอ้มลู

ผา่นอนิเตอรเ์น็ตเพือ่การจดัการขอ้มลูทีง่า่ยขึน้ รวดเรว็ขึน้ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สรา้งความ

ไวว้างใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร  

 

ในสว่นของ การบรหิารทรพัยากรบุคคล นัน้ ลกูจา้งทีท่าํงานไดด้ ีมปีระสทิธภิาพและ

จงรกัภกัดต่ีอองคก์รเป็นสนิทรพัยท์ีส่าํคญัทีสุ่ดของผูป้ระกอบการโลจสิตกิส ์ผูป้ระกอบการ

จาํเป็นตอ้งรกัษาลกูจา้งเหลา่น้ีไวเ้พือ่ใหส้ามารถทาํงานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและไมถ่กู

ผูป้ระกอบการรายอื่นโดยเฉพาะผูป้ระกอบการต่างประเทศซือ้ตวัไป วธิทีีส่ามารถดาํเนินการไดว้ธิี

หน่ึงคอืการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่อือ้ต่อการทาํงานอยา่งสรา้งสรรคแ์ละใหผ้ลตอบแทนที่

สมน้ําสมเน้ือแก่พนกังาน ใส่ใจความรูส้กึของพนกังานและวางแผน Career Path ใหก้บัพนกังาน

ทุกคนในทุกระดบัขัน้ เหล่าน้ีจะช่วยใหล้ดปญัหาสมองไหลจากองคก์รได ้ 

 

 กลยทุธท่ี์ 2: Blue Ocean Strategy, Niche Market 

 

ในตลาดทีม่ผีูแ้ขง่ขนัมากรายหรอืมผีูป้ระกอบการรายใหญ่เป็นผูใ้หบ้รกิารอยูแ่ลว้ ทาํให้

ผูป้ระกอบการรายเลก็ไมส่ามารถเขา้ไปแขง่ขนัได ้หรอืมสีว่นแบ่งตลาดทีน้่อยกวา่ ทาํใหส้ดุทา้ย

แลว้กลยทุธท์ีใ่ชต้อ้งเป็นการแขง่ขนัทางดา้นราคา ซึง่จะสง่ผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธรุกจิในระยะยาว กลยทุธห์น่ึงทีผู่ป้ระกอบการต่างประเทศใชแ้ละไดผ้ลคอืการเน้นกลุม่ลกูคา้

เฉพาะกลุม่ เน้นการใหบ้รกิารเฉพาะบางกลุม่การใหบ้รกิาร หรอื Niche Market รวมถงึการ

ใหบ้รกิารในกลุม่ลกูคา้หรอืเสน้ทางทีย่งัมผีูแ้ขง่ขนัน้อยรายหรอืผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ยงัไมส่ามารถ

เขา้ไปถงึ เรยีกว่า Blue Ocean Strategy เหลา่น้ีทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถมุง่ใชท้รพัยากรทีม่ ี

อยูไ่ปกบัการใหบ้รกิารเฉพาะดา้น สามารถประหยดัตน้ทุนการตลาดไปไดม้าก อกีทัง้สามารถสรา้ง

จดุแขง็ใหก้บัตวัองคก์รในมมุมองของตลาดได ้ 

 

 กลยทุธท่ี์ 3: การ Outsourcing 

 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะจากการเปิดการคา้เสร ีอกีทัง้การบรหิาร

จดัการซพัพลายเชนทีซ่บัซอ้น ทาํใหก้าร Outsource เป็นทีต่อ้งการมากขึน้ โดยการ Outsourcing 

นัน้เป็นกลยทุธท์างธรุกจิอยา่งหน่ึงซึง่จะดาํเนินการเมือ่ตอ้งการลดตน้ทุนในการบรหิารจดัการ ทาํ
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ใหบ้รษิทัสามารถมุง่ใชท้รพัยากรไปกบัธรุกจิทีบ่รษิทัตนถนดั อยา่งไรกต็ามการควบคมุคณุภาพ

ของการใหบ้รกิารของหน่วยงานอื่นนัน้เป็นปญัหาสาํคญั อกีทัง้ยงัประสบปญัหาความแตกต่างกนั

ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รระหวา่งหน่วยงานตวัเองกบับรษิทั Outsource แนวทางหน่ึงทีช่่วย

แกป้ญัหาดงักล่าวคอืการคดัเลอืก ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ชือ่ใจได ้โดยผา่นการตดัสนิใจจากฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งแทจ้รงิ มกีารรา่งสญัญาจา้งงานในการใหร้างวลั หรอืผลตอบแทนเพิม่เตมิหากมกีารสง่งาน

ตรงเวลา หรอืมกีารใหบ้รกิารทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ ตวัอยา่งเช่น การการนัตกีารไดง้านครัง้ต่อไปใน

คราวหน้า การแบ่งกาํไร (Profit Sharing) แทนทีจ่ะเป็นการจา้งทาํของทีใ่หผ้ลตอบแทนคงที ่เป็น

ตน้ เป็นแรงจงูใจใหผู้ ้ Outsource มกีารทาํงานทีด่ขี ึน้ สอดรบักบัเป้าหมายของการใหบ้รกิารของ

บรษิทั  

 

Outsource ไมไ่ดม้องแค่มติกิารลด Cost อยา่งเดยีว แต่คอืการเขา้ถงึ Skill และความ

ชาํนาญทีส่รา้ง Value Added ใหก้บัธรุกจิเราไดด้ว้ย 

 

 กลยทุธท่ี์ 4: การสร้างพนัธมิตรทางธรุกิจ 

 

หากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์มส่ามารถใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรดงัทีล่กูคา้ตอ้งการได ้การ

สรา้งพนัธมติรทางธรุกจิกบัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ายอื่นเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจและมตีน้ทุนตํ่ากวา่

ทางเลอืกอื่นโดยเปรยีบเทยีบเน่ืองจากไมต่อ้งพึง่เงนิลงทุนทีส่งู เหมาะสมกบัธุรกจิ SME ทีม่ ี

ทรพัยากรจาํกดั สามารถนําเสนอบรกิารใหมท่ีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ได ้ตวัอยา่งเช่น ผู้

ใหบ้รกิารสามารถสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิกบัผูใ้หบ้รกิารในลกัษณะธรุกจิแบบเดยีวกนัในหลาย

พืน้ที ่เช่น คลงัสนิคา้ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการกระจายสนิคา้ในต่างประเทศ ไมจ่าํเป็นตอ้งไปลงทุน

เปิดคลงัสนิคา้เอง หรอืจบัมอืกบัผูใ้หบ้รกิารในลกัษณะธรุกจิทีต่่างกนัแต่อยูใ่นซพัพลายเชน

เดยีวกนัเพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารทีค่รบวงจรมากขึน้ นอกจากนัน้พนัธมติรทางธรุกจิยงัสามารถแนะนํา

หรอืสง่ต่อลกูคา้รายใหม่ๆ  เขา้มาได ้ทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถสรา้งฐานลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ อนัจะ

นําไปสูก่ารใหบ้รกิารทีต่่อเน่ืองและยัง่ยนื  

 

 กลยทุธท่ี์ 5: การควบรวมกิจการ กิจการร่วมค้า 

 

นอกเหนือจากการสรา้งพนัธมติรทางธรุกจิแลว้ การควบรวมกจิการหรอืการทาํกจิการ

รว่มคา้กบัธรุกจิอื่นกเ็ป็นอกีกลยทุธท์ีผู่ป้ระกอบการสามารถทาํได ้แมว้า่จะมตีน้ทุนทางการ

ดาํเนินการดา้นเอกสารและกฎหมาย แต่ถอืเป็นการลงทุนทีคุ่ม้คา่ เพราะธรุกจิสามารถ

ประหยดัเวลาในการสรา้งสนิทรพัยไ์ปไดม้าก ตวัอยา่งของบรษิทัทีนํ่ามาเป็นกรณศีกึษาทีน่่าสนใจ
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คอืบรษิทั Toll Group ของออสเตรเลยี กลยทุธก์ารควบรวมกจิการาของ Toll นัน้มปีระสทิธภิาพ

เป็นอยา่งมาก เพราะทาํให ้ Toll เขา้สูต่ลาดในประเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยอาศยัฐานลกูคา้

เดมิของบรษิทัที ่Toll นัน้เขา้ไปซือ้กจิการ โดยทีบ่รษิทัที ่ Toll เลอืกเขา้ไปซือ้นัน้ลว้นแลว้แต่เป็น

บรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาทีต่นทาํและมฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คง และธรุกจินัน้สามารถต่อยอดกบั

ธุรกจิของ Toll ไดโ้ดยไมเ่สยีเวลาในการปรบัปรงุโครงสรา้งมากนกั อยา่งไรกต็ามการควบรวม

กจิการจะตอ้งคาํนึงถงึความเขา้กนัไดร้ะหวา่งวฒันธรรมองคก์รดว้ย  

 

 กลยทุธท่ี์ 6: การให้บริการครบวงจร 

 

จากการศกึษาในต่างประเทศรวมถงึประเทศไทยเองพบวา่ เน่ืองจากความซบัซอ้นของ

โมเดลทางธรุกจิในปจัจบุนัและความเชือ่มโยงกบัโลกภายนอกทีม่มีากขึน้ ทาํใหล้กูคา้ตอ้งการ

บรกิารโลจสิตกิสท์ีค่รบวงจร เพื่อความสะดวกและตอบสนองต่อกลยทุธห์ลกัอื่นๆ ในมมุมองของ

ลกูคา้ ธรุกจิโลจสิตกิสจ์งึตอ้งนําเสนอการใหบ้รกิารแบบ One Stop Service มากขึน้ นําเสนอ 

Solution แทนทีจ่ะเป็นแค่ Service เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการดงักลา่ว ปจัจบุนัยงัไมม่กีาร

นําเสนอบรกิารเช่นน้ีมากนกัในประเทศไทย จงึเป็นสิง่ทีค่วรใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก  

 

 กลยทุธท่ี์ 7: การสร้างและคมุช่องทางการค้า 

 

การสรา้งและคมุช่องทางการคา้เป็นเป้าหมายหน่ึงของรา่งแผนการพฒันาโลจสิตกิสข์อง

ไทย เน่ืองจากทีต่ ัง้ของไทยเอือ้ต่อการเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ในแถบภมูภิาคอนิโดจนี โครงสรา้ง

พืน้ฐานของไทยกพ็รอ้มทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการสามารถประกอบกจิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้เป้าหมายสดุทา้ยทีค่วรคาํนึงถงึคอืการเขา้คมุช่องทางการคา้ใหเ้ขม้แขง็ และสามารถ

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเหนือคูแ่ขง่  

 

 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกิจให้บริการโลจิสติกสไ์ทย 

 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะหถ์งึสภาพของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทย ทัง้ในมมุมองของปญัหาที่

เกดิขึน้ในปจัจบุนั โอกาสการแสวงหาช่องทางการใหบ้รกิารจากการเปิดเสรทีางการคา้ การใช้

ประโยชน์จากการเปิดเสรทีางการคา้ กรณศีกึษาจากต่างประเทศ ทัง้ในระดบัมหภาค ระดบักลไก

การขบัเคลือ่นนโยบาย หน่วยงานของรฐั และระดบับรษิทั ประกอบกบัการประชุมกลุม่ยอ่ยของผูท้ี่

มสีว่นไดส้ว่นเสยีในอุตสาหกรรมน้ีทัง้จากภาครฐัและเอกชน โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมสิง่ทีศ่กึษา
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ทัง้หมดมานําเสนอเป็นขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกจิใหบ้รกิาร  

โลจสิตกิสไ์ทยเพื่อรองรบัโอกาสจากการเปิดการคา้เสรใีนสามกลุ่มขอ้เสนอ ไดแ้ก่ ขอ้เสนอเรือ่ง

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ขอ้เสนอเรือ่งการพฒันาผูป้ระกอบการ และขอ้เสนอเรือ่งการพฒันา

กฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐั โดยเรยีงลาํดบัความสาํคญัและความเรง่ดว่นของแต่ละแนวทาง  

โดยมกีรอบการนําเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในภาพที ่1 

 

ภาพท่ี 1: กรอบการนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจิสติกสไ์ทย  

 
 

 นโยบายกลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

ตารางท่ี 1:ตารางแสดงนโยบายกลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน 
ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ด่วนมาก 

นโยบายการพฒันาระบบการขนส่งเชือ่มโยง

หลายรปูแบบ (Multimodal) ระบบการขนส่ง

สนบัสนุน (Feeder) ทางด่วนพเิศษ 

(Motorway) รวมทัง้ศนูยร์วบรวมและกระจาย

สนิคา้ (เชน่ Logistics Center / Distribution 

แมใ้นส่วนของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรงอาจไมเ่กีย่วขอ้ง

กบับทบาทและหน้าทีข่องกรมพฒันาธุรกจิการคา้ แต่กรมฯ สามารถ

ใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการเกีย่วกบัโอกาสใหม่ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้จากการ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐั รวมถงึจากการทีร่ฐัพฒันาระบบการ

จดัการขอ้มลูใหม่ๆ  ตวัอย่างเช่น JETRO ของญีปุ่น่มกีารสรา้ง

39
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% Logistics Sector / GDP

5-Year CAGR 

Logistics Sector (Million USD)

ทีม่า: UNCTAD และการคาํนวณ

ผลของ FTA ต่ออตุสาหกรรมโลจิสติกสข์องไทย

กรณีศึกษาจาก

ต่างประเทศ
กรณีศึกษา

รายบริษทั

การใช้ประโยชน์จาก

การเจรจาการค้า

การประชุมระดมความ

คิดเหน็

สภาวะอุตสาหกรรมโลจิสติกสไ์ทย

ทีม่า: รวบรวมโดยไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั

นโยบายกลุ่มการ

พฒันาผูป้ระกอบการ

นโยบายกลุ่มการพฒันากฎหมาย 

แผน และองคก์รภาครฐั

นโยบายกลุ่มการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจิสติกสไ์ทย

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจสิตกิสไ์ทยไดม้กีารรวบรวมไวใ้นสามกลุม่นโยบายสาํคญั ไดแ้ก่ นโยบายกลุม่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

นโยบายกลุ่มการพฒันาผูป้ระกอบการ และนโยบายกลุ่มการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐั โดยเป็นการรวบรวมจากสภาวะอุตสาหกรรมโลจิ

สตกิสไ์ทยในปจัจุบนั การใชป้ระโยชน์จากการเจรจาการคา้ กรณีศกึษาต่างประเทศในระดบัมหภาค ระดบัหน่วยงานภาครฐั และระดบับรษิทั รวมถงึการ

ประชุมกลุ่มยอ่ยระดมความคดิเหน็ทีผ่่านมา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจิสติกสไ์ทย

174
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ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

Center / Container Yard เป็นตน้) ตามจุด

ยทุธศาสตรต่์างๆภายในประเทศ 

โปรแกรมสาํหรบัการคาํนวณเสน้ทางการขนสง่ทีเ่กดิประสทิธภิาพ

มากทีส่ดุ เชน่ หากตอ้งการขนสง่จากจงัหวดั ก ไปยงัจงัหวดั ข จะ

สามารถขนส่งไปอย่างไรเพือ่ใหม้ตีน้ทุนตํ่าทีสุ่ด หรอืใชเ้วลาขนส่งที่

น้อยทีส่ดุ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบสาํหรบัการทีผู่ป้ระกอบการสามารถ

เลอืกใช ้เป็นตน้ 

พฒันาระบบการนํา ส่งและแลกเปลีย่นขอ้มลู

ขา่วสารในกระบวนการโลจสิตกิสใ์หเ้ป็น

อเิลคทรอนิกส ์(e-Logistics) และพฒันาระบบ 

Single Window Entry เป็นศนูยก์ลางของ

ระบบสาํหรบัใหบ้รกิารเพือ่การสง่ออก-นําเขา้

และโลจสิตกิส ์

นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ด่วนปานกลาง 

ลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเดนิ

รถไฟ ตลอดจนสนบัสนุนระบบขนส่งทางน้ํา

และทางท่อ การเปลีย่นรปูแบบพลงังานไปสู่

รปูแบบทีม่ตีน้ทุนตํ่า มกีารปรบัปรงุโครงสรา้ง

ราคาเพือ่จงูใจใหผู้ป้ระกอบการหนัมาใชก้าร

ขนสง่ทางรางและทางน้ํามากขึน้ 

เช่นเดยีวกนักบัขา้งตน้ แมใ้นส่วนของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

โดยตรงอาจไมเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทและหน้าทีข่องกรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ แต่กรมฯ สามารถใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการเกีย่วกบัโอกาส

ใหม่ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้จากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐั รวมถงึ

จากการทีร่ฐัพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูใหม่ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

 

สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบขอ้มลูโลจสิตกิส์

สาํหรบัการบรหิารจดัการโลจสิตกิสท์ัง้ใน

ระดบัมหภาคและธุรกจิเพือ่เป็นเครือ่งมอืใน

การการวางแผนและขบัเคลือ่นยุทธศาสตร ์

การพฒันาทา่เรอืน้ําลกึทีม่ศีกัยภาพฝงั

ตะวนัตก และการพฒันาเสน้ทางขนส่ง

เชือ่มโยงทา่เรอืกบัเสน้ทางขนสง่หลกัของ

ประเทศและภมูภิาค (Economic Corridor) 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เร่งด่วนน้อย 

สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศนูยร์วบรวมและ

กระจายสนิคา้ (Distribution and Logistics 

Centers) ในตลาดเป้าหมายหลกั เพือ่เพิม่

ความสามารถในการเขา้สูต่ลาดต่างประเทศ

ของธุรกจิไทย 

หากพจิารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของโครงการนี้แลว้ 

ผูว้จิยัเหน็วา่ไมเ่หมาะสม เนื่องจากสนิคา้ไทยเองกเ็ป็นศนูยก์ลางการ

กระจายสนิคา้อยู่แลว้ สนิคา้ส่งออกทีส่าํคญัอย่างสนิคา้เกษตร และ

สนิคา้อเิลก็ทรอนิกสก์ม็กีารส่งออกเป็นจาํนวนมากจากไทยแลว้ ไม่

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมศีนูยก์ารกระจายสนิคา้ในต่างประเทศ เพราะอาจไม่

มผีูป้ระกอบการไปใชบ้รกิารมากเทา่ทีค่วร อกีประการหนึ่งคอืรฐัอาจ

ไมต่อ้งเขา้ไปลงทนุเอง ควรจะปลอ่ยใหเ้อกชนเป็นผูด้าํเนนิการ หรอื

มเีอกชนเขา้มารว่มทนุดว้ยสว่นหนึ่ง เพือ่แบ่งเบาภาระทางการคลงั 

 

 นโยบายกลุ่มการพฒันาผูป้ระกอบการ 

 

ตารางท่ี 2:ตารางแสดงนโยบายกลุ่มการพฒันาผูป้ระกอบการ  
ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ด่วนมาก 

เร่งรดัขยายการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรทัง้ใน

ภาคการผลติและในธุรกจิใหบ้รกิาร โลจสิตกิส์

ปรบัปรุงกระบวนการผลติบุคลากร การวจิยั

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ควรร่วมมอืกบัเอกชนในการอบรมบุคลากร

ใหต้รงกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม ทัง้บุคลากรในระดบั

ปฏบิตักิารและผูบ้รหิารระดบักลาง เพิม่เตมิจากการอบรมมาตรฐาน 
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ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

และพฒันา และวชิาชพีโลจสิตกิส ์ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกจิและได้

มาตรฐานสากล และเอือ้ต่อการพฒันาบุคลากร

ใหม้รีะดบัทกัษะสงูขึน้ โดยเฉพาะผูข้บั

รถบรรทุก 

ISO ทีผู่ป้ระกอบการมองว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก อาจมสีทิธิ

ประโยชน์ดา้นภาษใีหจ้งูใจใหก้ลุ่มซพัพลายเชนในอุตสาหกรรม 

โลจสิตกิส ์เขา้รว่มอบรม 

 

กรมฯ ควรยกระดบัมาตรฐานอาชพีคนขบัรถเพือ่ดงึดดูใหม้แีรงงาน

เขา้มาในตลาดมากขึน้ และสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการดว้ยวา่

พนกังานขบัรถนัน้มคีวามสาํคญัต่อธุรกจิมากเพยีงใด และชีใ้หเ้หน็

ถงึความเสีย่งจากการทีต่่างชาตจิะสามารถดงึตวัพนกังานไปได ้

 

รฐัควรสนบัสนุนและใหก้ารพฒันาระบบการศกึษาในไทย ใหบุ้คลากร

มคีวามสามารถทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาด โดยเน้นการ

ฝึกอบรมมากขึน้ (Training) เนื่องจากคณุภาพของบุคลากรเป็น

พืน้ฐานสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ ไมเ่พยีง

เฉพาะภาคโลจสิตกิส ์

 

แบ่งแยกใหช้ดัเจนว่าการอบรมเทคโนโลยสีาํหรบัโลจสิตกิส์

อุตสาหกรรมควรเป็นหน้าทีข่องกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกรม

พฒันาธุรกจิการคา้ควรอบรมผูป้ระกอบการในหวัขอ้ทีเ่กยีวขอ้งกบั

การใชเ้ทคโนโลยทีางการขนส่งโดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคอื

ผูป้ระกอบการธุรกจิโลจสิตกิส ์ไมใ่ช่กลุ่มอุตสาหกรรม 

 

การจดัทาํ Business Matching ระหว่างผูป้ระกอบการเกษตรและ

อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่อง กบัผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยดว้ย

กนัเอง เพือ่สนบัสนุนให ้“ธุรกจิไทยใชบ้รกิารธุรกจิไทย” ในส่วนของ

รปูแบบการจดัทาํ Business Matching นัน้ควรจะตอ้งจดัใหผู้เ้สนอ

บรกิารและผูร้บับรกิารในสนิคา้ประเภททีต่รงกนั มาพบกนั ให้

ผูป้ระกอบการทัง้สองฝา่ยมเีวลาทีน่านพอทีจ่ะสามารถพดูคยุและ

เจรจารายละเอยีดทางธุรกจิได ้รวมถงึมกีารจดัการงานอยา่งเป็นมอื

อาชพี เชน่ ไมค่วรวา่จา้งอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัหรอืบรษิทัทวัรท์ี่

ไมม่ปีระสบการณ์ดา้นการทาํ Business Matching มาก่อน ไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงตารางเวลาและกาํหนดการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

มกีารจดัการดา้นโรงแรมและอาหารทีส่มควรแกฐ่านะผูเ้ขา้รว่มงาน 

เป็นตน้ อกีทัง้หากสามารถเชญิเจา้หน้าทีผู่บ้รหิารระดบัสงูทัง้ของ

กระทรวงและของเอกชนไดจ้ะช่วยใหง้านออกมามปีระสทิธภิาพและ

ไดผ้ลมากยิง่ขึน้ และทีส่าํคญัจะตอ้งจดังานเพือ่วตัถุประสงคข์องการ

ทาํ Business Matching โดยเฉพาะ มใิช่เป็นเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่น 

เชน่ เพือ่การทอ่งเทีย่วพกัผอ่นของคณะทาํงาน เป็นตน้ เหลา่นี้จะทาํ

ใหผู้ป้ระกอบการไทยรูส้กึคุม้คา่กบัเวลาทีใ่ชไ้ปกบัการมาทาํ 

Business Matching  

 

อกีประเดน็สาํคญัทีต่อ้งการเน้นยํา้สาํหรบัการทาํ Business 

การประยุกต์ใชว้ธิกีารจดัการขนส่งทีท่นัสมยั 

(Less than Truck Load, Milk Run ฯลฯ) 

รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่ง (Global 

Positioning System, รถบรรทุกแบบ B-

Double, หรอืการวางแผนขนส่งโดยใช้

ซอฟแวรป์ระยุกต์ ฯลฯ) เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพ

ในการบรหิารจดัการและลดตน้ทุนขนส่ง 

สนบัสนุนโลจสิตกิสเ์พือ่สนิคา้เกษตรทีเ่ป็น

สนิคา้ยทุธศาสตรข์องประเทศ เชน่ ขา้ว มนั

สาํปะหลงั ยางพารา น้ําตาล และเหลก็ รวมถงึ

สนบัสนุนโลจสิตกิสเ์พือ่กลุ่ม Cluster 

อุตสาหกรรมทีเ่ป็นของคนไทยอย่างแทจ้รงิ 
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ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

Matching ของหน่วยงานราชการไทยคอื จุดแขง็ของหน่วยงาน

ราชการไทยคอืการมสีายสมัพนัธก์บัหน่วยงานระดบัรฐับาล ระดบั

การทตู และระดบัองคก์รเอกชน เช่น สภาหอการคา้ต่างประเทศ 

หรอืสมาคมผูป้ระกอบการในต่างประเทศ หน่วยงานราชการควรดงึ

จุดแขง็นี้ออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพราะนอกจากจะสามารถ

ดงึดดูนกัลงทุนไทยไดม้ากแลว้ นกัลงทุนไทยกจ็ะไดป้ระโยชน์จาก

การไดร้บัขอ้มลูเชงิลกึในการลงทุนต่างประเทศ และไดพ้บกบั

ผูป้ระกอบการทีต่รงกบัความตอ้งการของธุรกจิจรงิๆ 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ด่วนปานกลาง 

การสนบัสนุนใหม้กีารประยุกต์ใชว้ธิกีาร

บรหิารทีด่ทีีส่ดุของธุรกจิ (Best Practice) การ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืซอฟแวร์

ดา้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละการขนส่ง

ในสถานประกอบการ รวมทัง้การใชบ้รกิาร

ของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(Outsourcing) 

อย่างทีไ่ดก้ล่าวไปในหวัขอ้ทีแ่ลว้ว่า ผูป้ระกอบการตอ้งการการทาํ 

Business Matching ทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของ

ธุรกจิจรงิๆ เพราะ Business Matching ทาํใหผู้ป้ระกอบการไดเ้หน็

ลกัษณะการประกอบธุรกจิในต่างประเทศจรงิ ๆ ไดส้รา้งพนัธมติร

ทางธุรกจิและต่อยอดการใหบ้รกิารโลจสิตกิสต่์อไป อย่างไรกต็าม

ตอ้งเป็นการทาํ Business Matching ทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นไป

เพือ่วตัถุประสงคท์างธุรกจิอย่างแทจ้รงิ มกีารตดิต่อทตูพาณชิยใ์น

การใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัการลงทุนในประเทศนัน้ๆ 

 

การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการคา้ชายแดนใหม้ากขึน้ 

เนื่องจากมผีูป้ระกอบการสนใจจะเขา้ไปทาํธุรกจิในประเทศเพือ่น

บา้นเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรกต็าม ในมมุมองของผูป้ระกอบการเหน็

วา่ รปูแบบการตัง้ SME Clinic ในกรมนัน้อาจไมม่คีวามจาํเป็น

เนื่องจากเจา้หน้าทีอ่าจยงัไมม่คีวามรูท้ีล่กึพอทีจ่ะใหค้าํปรกึษาได ้

 

การเผยแพร่กลยุทธก์ารพฒันาธุรกจิโลจสิตกิสท์ีเ่ป็นกรณศีกึษาและ

เป็น Best Practice จากต่างประเทศ (เชน่ 7 กลยุทธส์ู่ความสาํเรจ็

ของ SME Logistics ของไทย) อาจปรบัรปูแบบการนําเสนอใหมใ่ห้

อยูใ่นรปูแบบหนงัสอื Pocket Book ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยกวา่

รายงานผลการศกึษาทีอ่าจเป็นเชงิวชิาการมากเกนิไป เขา้ถงึยาก 

 

การเร่งสรา้งความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณชิย์

เพือ่รวมเงนิทุนและบุคลากรในการสรา้งโครงการ (ถา้สามารถทาํได้

ในทางปฏบิตั)ิ มแีผนการทาํงานระยะยาวทีช่ดัเจน เพือ่ใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  

 

ปจัจุบนัทางภาครฐัไดด้าํเนนิการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

AEC ใหก้บัประชาชนทัว่ไปอย่างต่อเนื่อง โดยมปีระชาสมัพนัธผ์่าน

สือ่ต่างๆ มกีารจดังานสมัมนาเพือ่ระดมความคดิเหน็และเผยแพร่

ความรู ้อยา่งไรกต็าม ปจัจุบนั ผูป้ระกอบการไทยสว่นใหญ่ยงัขาด

ความรูค้วามเขา้ใจอยูม่าก โดยเฉพาะในเรือ่งการอ่านตารางขอ้

ผกูพนั ดงันัน้ภาครฐัอาจประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่ถงึมากขึน้ เชน่ การ

ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจาํวนัของ

สนบัสนุนการขนส่งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

หรอื Green Logistics 

สนบัสนุนบทบาทขององคก์รภาควชิาการ 

สมาคมและองคก์รภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ใน

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื (Partnership) 

ระหว่างผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย และระหว่าง

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยกบัผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ(Business 

Matching) 

ชีช้วนและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการแสวงหา

โอกาสทางธุรกจิจากการเปิดการคา้เสร ี

ปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิเพือ่ให้

สอดรบักบักระแสโลกมากขึน้ รวมถงึรองรบั

ความเสีย่งจากการเปิดเสรทีางการคา้ เชน่ 

การแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิ การใชก้ลยุทธ ์

Blue Ocean สาํหรบัธุรกจิ SME การนําเสนอ

บรกิารเฉพาะทาง เชน่ การขนสง่สนิคา้เน่าเสยี

งา่ย การขนสง่วตัถุอนัตราย การเน้น

ความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้ 

การจดัอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผุป้ระกอบการโลจิ

สตกิส ์เช่น ISO, การอ่านตารางขอ้ผกูพนัของ 

GATS เป็นตน้ 

การสรา้งเครอืขา่ย (Network) โดยใชท้ตู

พาณชิยท์ีป่ระจาํอยู่ในต่างประเทศ ควรจะเขา้

มาสนบัสนุนโดยการพฒันาเครอืขา่ยดว้ยการ

จบัคูธุ่รกจิ (Business Matching) กบั

ผูป้ระกอบการ LSPs ในประเทศต่างๆ ใน
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ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

อาเซยีนและในภมูภิาคอื่นๆ ทัว่โลก 

นอกจากนัน้ทตูพาณชิยค์วรช่วยส่งเสรมิ

การคา้เชงิรุก โดยส่งเสรมิและผลกัดนัใหค้น

ไทยไปขายสนิคา้ในต่างประเทศ หรอืสง่เสรมิ

การเปิดตลาดนดัในต่างประเทศตามเมอืง

สาํคญัต่างๆ เป็นตน้ 

ประชาชน หรอืการใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึสือ่ความรูโ้ดยงา่ยและ

ไมม่คีา่ใชจ่้าย เป็นตน้ นอกจากนี้ ควรมกีารฝึกอบรมอยา่งสมํา่เสมอ

แก่เจา้หน้าทีผู่ใ้หก้ารตดิต่อโดยตรงกบัผูป้ระกอบการ เพือ่พฒันา

ความสามารถในการแนะนําหรอืชีแ้นะผูป้ระกอบการอย่างมี

ประสทิธภิาพต่อไป 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เร่งด่วนน้อย 

จดัตัง้ศนูยใ์หค้าํปรกึษาการลงทุนของ SME 

ในต่างประเทศและศนูยใ์หค้าํปรกึษาทางธุรกจิ 

(Advisory Service) อยา่งเตม็รปูแบบ ดงัเชน่ 

หน่วยงานของประเทศญีปุ่น่หรอืสงิคโปร ์และ/

หรอื สง่เสรมิใหบ้รษิทัใหค้าํปรกึษาทาง

กฎหมายมบีทบาทในการช่วยเหลอืกลุ่ม SME 

ใหม้ากขึน้ ดว้ยราคาทีเ่หมาะสมกบั SME 

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิอาจจะไมจ่าํเป็นสาํหรบัรายใหญ่

เนื่องจากธุรกจิรายใหญ่มสีภาพคลอ่งและสถานะทางการเงนิทีด่อียู่

แลว้ และการสนบัสนุน SLA และ TLA ในอดตีนัน้ไมป่ระสบ

ความสาํเรจ็เทา่ทีค่วร ควรจะปลอ่ยใหก้ารรวมตวัเป็นแต่ควรเน้นการ

สนบัสนุนทางการเงนิและภาษกีบัผูป้ระกอบการรายเลก็หรอืกลุ่ม 

SME เนื่องจากเป็นกลุม่ทีอ่าจมปีญัหาสภาพคลอ่ง และเผชญิกบั

ความเสีย่งทีม่ากกวา่รายใหญ่ 

 

การอบรมในหวัขอ้อื่นๆ  นัน้อาจยงัไมจ่าํเป็น เนื่องจากมหีวัขอ้อื่นๆ 

ทีน่่าสนใจมากกว่า และช่วยผูป้ระกอบการไดม้ากกว่า เช่น ควรเน้น

การอบรมเรือ่งกลยุทธใ์นการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิมากกว่าเรือ่ง

การจดัการความเสีย่งหรอืการประกนัภยั เนื่องจากในประเดน็

ดงักล่าวอาจใหห้น่วยงานอื่นทีร่บัผดิชอบโดยตรงเป็นคนจดัการให้

ความรู ้เชน่ บรษิทัประกนัภยัหรอื คปภ. เป็นตน้ 

 

สนบัสนุนการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนการ

ควบรวมกจิการโลจสิตกิส ์เพือ่สรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัซพัพลายเชน สรา้งความ

ต่อเนื่องใหก้บัการสง่เสรมิ 3PL และ 4PL ใน

ไทย ดงัเช่นการสนบัสนุน SLA และ TLA  

สนบัสนุนการใหค้วามรูห้รอืฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารเรือ่งการจดัการความเสีย่งในธุรกจิ

การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเช่นประกนัภยั

การป้องกนัขโมยความปลอดภยัในการขนส่ง

สนิคา้เป็นตน้ 

ส่งเสรมิการลงทุนของธุรกจิ SME โลจสิตกิส์

ไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบประเทศ

เพือ่นบา้น เชน่ ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

การจดัหาแหลง่เงนิทนุดอกเบีย้ตํ่าจากรฐับาล

ผา่น SME Bank  

สนบัสนุนการจดัทาํ Business Continuity 

Plan สาํหรบัธุรกจิโลจสิตกิสท์ีอ่ยูใ่นซพัพลาย 

เชนทีเ่สีย่งต่อการเกดิสภาวะชะงกัของห่วงโซ่ 

เชน่ จากภยัธรรมชาต ิ

ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืในลกัษณะ

เครอืขา่ยวสิาหกจิ (Cluster) การพฒันา

มาตรฐานร่วมเกีย่วกบัเครือ่งมอืและวสัดุ 

อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

 

 นโยบายกลุ่มการพฒันากฎหมายแผนและองคก์รภาครฐั 
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ตารางท่ี 3:ตารางแสดงนโยบายกลุ่มการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐั  
ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ด่วนมาก 

ปรบัปรุงระบบภาษแีละพธิกีารศุลกากรที่

เกีย่วกบัการขนสง่สนิคา้สง่ออก-นําเขา้ และ

การขนสง่สนิคา้ถ่ายลาํ ใหเ้อือ้อาํนวยต่อ

กระบวนการส่งออก-นําเขา้ 

ในส่วนของพธิกีารศุลกากรนัน้ ควรมคีวามร่วมมอือย่างจรงิจงั

ระหว่างหน่วยงานและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมประมง กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย อุตสาหกรรมทหาร มาตรฐาน

อุตสาหกรรม กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์กรมการคา้

ภายใน และอกีหลายๆ หน่วยงานซึง่ฝากใหก้รมศุลกากรดแูล 

โดยเฉพาะในประเดน็เรือ่งการออกใบอนุญาต โดยหลายหน่วยงาน

ควรทีจ่ะตอ้งเขา้ร่วม NSW เพือ่จะไดท้าํใหก้ระบวนการทางศุลกากร

ไมล่่าชา้ แมว้่ากรมศุลกากรไดส้รา้ง E-Customs ทางอเิลก็ทรอนิกส์

ซึง่ใชเ้วลาในการป้อนขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้24 ชัว่โมงแลว้ แต่

สว่นใหญ่ทีม่คีวามลา่ชา้อาจเกดิจากขัน้ตอนของกฎหมายอืน่ๆ ที่

ตอ้งของอนุญาตในการนําเขา้-สง่ออก ในขณะนี้มเีพยีง 7-8 

หน่วยงานทีท่าํ MOU กบักรมศลุกากรไดเ้ขา้มาในเรือ่ง NSW ที่

ศลุกากรสามารถเรยีกดใูบอนุญาตในหน้าต่างเดยีวกนัได ้ยงัขาดอกี

หลายๆ หน่วยงานซึง่ยงัไมพ่รอ้มในการเขา้รว่ม NSW ดงันัน้ 

กระบวนการทางศุลกากร (Customs Clearance) ทีต่่างประเทศมา

องในภาพรวมไทยจงึใชเ้วลามากในส่วนนี้ 

 

รฐัตอ้งอํานวยความสะดวกในการการคา้ขา้มพรมแดน โดยรฐัจะตอ้ง

มกีารปรบัความรวดเรว็ใหก้บัพธิกีารต่างๆ เพราะความเรว็เป็นปจัจยั

ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิโลจสิตกิส ์ ตวัอย่างเช่นใน

ประเทศเกาหลใีตท้ีม่กีารกาํหนด KPI ของความเรว็ของพธิกีารดา้น

ศลุกากรโดยมกีารวดัเป็นชัว่โมง แทนทีจ่ะเป็นวนั เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่

ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการขนส่งไดเ้รว็มากขึน้ 

 

มผีูป้ระกอบการบางทา่นใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบักฎหมาย

การจดทะเบยีนบรษิทัระหวา่งประเทศไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ มคีวาม

เป็นไปไดท้ีธุ่รกจินอกกลุม่ประเทศอาเซยีนทีเ่ขา้มาจดทะเบยีนใน

ประเทศสงิคโปรเ์พือ่แปลงสญัชาต ิแลว้เขา้มาแขง่ขนัในประเทศไทย 

ซึง่อาจจะไมเ่ป็นการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง จงึตอ้งการใหร้ฐัหรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งเตรยีมรบัมอืหรอืเขา้ไปใหค้วามชดัเจนกบัประเดน็เหลา่นี้

ดว้ย 

สนบัสนุนการขนส่งสนิคา้ขา้มแดน ปรบัปรุง 

Truck Corridor ปรบัปรงุกฎหมายใหส้อดรบั

กบัวถิกีารดาํเนนิธุรกจิโดยทัว่ไป สรา้งความ

ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ขนส่งขา้มแดน และระหว่างประเทศ 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ด่วนปานกลาง 

สรา้งแผนแมบ่ทการพฒันาธุรกจิโลจสิตกิสใ์น

ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว อย่าง

ประเทศอนิโดนเีซยี เพือ่เป็นแนวทางของการ

พฒันาในระยะยาว เพือ่ความต่อเนื่องของการ

ดาํเนินนโยบายและการจดัสรรงบประมาณ 

รฐัควรมกีารกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนนินโยบายอยา่ง

ชดัเจนและต่อเนื่อง การกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนนิ

นโยบายอยา่งชดัเจน เนื่องจากนโยบายทีอ่อกมาในแต่ละครัง้ จะ

กระทบต่อการตดัสนิใจการลงทุนของภาคเอกชน รวมไปถงึการ

วางแผนเพือ่ดาํเนินธุรกจิต่อไป ดงันัน้การเปลีย่นแปลงนโยบาย

บ่อยครัง้จะเป็นการเพิม่ภาระใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีป่รบัตวัไปแลว้ 

นอกจากนี้ การประกาศนโยบายในแต่ละครัง้นัน้ ควรมกีารแจง้ให้

ผูป้ระกอบการไดเ้ตรยีมตวัล่วงหน้า เพือ่จะไดป้รบัตวัไดอ้ย่าง

เร่งรดัการออกพระราชกฤษฎกีา ทีจ่ะทาํให ้

พรบ. ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลคทรอนิกส ์พ.ศ. 

2544 มผีลบงัคบัใชจ้รงิในทางปฏบิตั ิและการ
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ความสาํคญัและความ

เร่งด่วนของนโยบาย 
นโยบาย ตวัอย่างของนโยบาย 

ปรบัแกก้ฎหมายและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการทาํธุรกรรมผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์

รวมทัง้การพฒันามาตรฐานการเชือ่มต่อขอ้มลู

ระหวา่งภาครฐั-ธุรกจิ และภาคธุรกจิ-ธุรกจิ 

ทนัท่วงท ี

 

รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัออกระเบยีบใหม่ๆ  อาจเพือ่สนองความ

ตอ้งการของต่างชาตมิากเกนิความจาํเป็น เชน่ การยกเลกิตวัแทน

ออกของรบัอนุญาตใหเ้ป็น AEC ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้ง

ปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา เพือ่คา่ใชจ่้ายทัง้ๆ ทีต่อ้งการลดตน้ทุนใน

การทาํงาน  

 

ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํกบัดแูลหรอืการ

สนบัสนุนธุรกจิโลจสิตกิสอ์ย่างใกลช้ดิ การออกโครงการทีส่ามารถ

ทาํดว้ยกนัได ้หรอืเสรมิซึง่กนัและกนั และไมซ่ํ้าซอ้น 

สรา้งความร่วมมอืกนัระหว่าง 2 หน่วยงาน

ภายใตก้ระทรวงพาณชิยท์ีม่ภีารกจิเกีย่วขอ้ง

กบัการพฒันาดา้นโลจสิตกิส ์ไดแ้ก่ สาํนกัโลจิ

สตกิสก์ารคา้ กรมส่งเสรมิการส่งออก และ 

ส่วนส่งเสรมิธุรกจิโลจสิตกิส ์กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ 

นโยบายทีส่าํคญัและ

เร่งด่วนน้อย 

ร่วมมอืและประสานงานกบับรษิทัรบัประกนัภยั

การขนส่งระหว่างประเทศ และหน่วยงาน

กาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งการประกนัสนิคา้

ในการขนสง่ โดยเฉพาะการขนสง่ขา้ม

พรมแดน 

การสรา้งสภาโลจสิตกิสใ์นปจัจุบนัอาจไมเ่ร่งด่วนในมมุมองของ

ผูป้ระกอบการ เนื่องจากปจัจุบนัมหีลายหน่วยงานทีค่อยผลกัดนั

นโยบายไปสูภ่าคการเมอืงอยูแ่ลว้ การจดัตัง้สภาควรจะมกีารพฒันา

สภาอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรอืใชโ้ครงสรา้งทีม่อียู่เดมิในการต่อยอด 

โดยปจัจุบนัมกีารจดัการสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 

(สรท.) ซึง่เป็นการรวมตวัของผูป้ระกอบการขนส่งสนิคา้ทางเรอื

เทา่นัน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศ

ไทย ไดท้าํหน้าทีใ่นฐานะองคก์รผูแ้ทนของผูส้่งออก จนเป็นทีย่อมรบั

จากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐับาล และเอกชนภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ กลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งสนิคา้ทางบก (ทางถนน) 

ตอ้งการจดัตัง้สภาผูข้นส่งสนิคา้ทางบกขึน้เช่นกนั โดยวธิกีารจดัตัง้ 

ขอบเขตการดาํเนนิงานของสภามคีวามคลา้ยคลงึกบัสภาผูส้ง่ออก

สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย อยา่งไรกต็ามการจดัตัง้อาจมี

ขอ้จาํกดัเนื่องจากผูป้ระกอบการการขนส่งสนิคา้ทางบกนัน้มอียู่ทัว่

ประเทศ ซึง่อาจรวมตวักนัยากกวา่ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ทางเรอื

ซึง่มจีาํนวนน้อยกว่า และหากเป็นไปไดใ้นทา้ยทีสุ่ดแลว้ สภา 

โลจสิตกิสท์ีค่วรจะเป็นควรจะใชต้วัแบบจากองักฤษซึง่เป็นการ

รวมตวัของผูป้ระกอบการขนส่งในทุกรปูแบบ ทัง้ทางบก (ถนนและ

ราง)  ทางเรอืและทางอากาศ เพือ่ใหเ้ป็นตวัแทนของอุตสาหกรรม 

โลจสิตกิสอ์อย่างแทจ้รงิ 

 

ในส่วนของการผลกัดนันโยบายอื่นๆ เช่น การประกนัภยัระหว่าง

ประเทศและ Logistic Park จาํเป็นตอ้งใหห้น่วยงานทีอ่ยูใ่นความ

รบัผดิชอบเขา้มามสี่วนร่วมและผลกัดนัโดยตรง เช่น คปภ. ดแูลเรือ่ง

การประกนัภยั และสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเขา้มา

ดแูลเรือ่ง Logistics Park เป็นตน้ 

 

 
 


