


Analysis2

 ธรุกจิโลจสิตกิส์ตลอดท้ังปี 2560 คาดว่าจะเติบโตทีร้่อยละ 7.0 โดยส่วนหนึง่เป็นผลมาจากโมเมนตมัการ

ฟนตวัทีต่่อเนือ่งของเศรษฐกจิไทยจากแรงหนนุของภาคต่างประเทศทีข่ยายตัวดีกว่าทีค่าด ทัง้ในส่วนของการส่งออก

สนิค้าท่ีในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวสงูถงึร้อยละ 9.3 YoY และในส่วนของภาคการท่องเทีย่วทีฟ่นตวักลบั

มาอยู่ในระดบัปกติ จากทีก่่อนหน้าได้รบัผลกระทบจากการปราบปรามทวัร์ศนูย์เหรยีญ

  แนวโน้มธุรกิจโลจิติกส์ปี	2561

 

 ส�าหรบัในปี	2561	นี	้คาดว่า	สถานการณ์โลจสิตกิส์ของไทยจะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งจากสภาวะทางเศรษฐกจิ

ที่ขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยจากการลงทุนภาครัฐและการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

         การลงทุนภาครัฐในปี 2561 ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ภาครัฐบาล

เร่งอนุมัติโครงการในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าที่ยังคงขยายตัว แม้จะ

เป็นการขยายตวัจากอย่างชะลอลง แต่กย็งัจะมีบทบาทหนนุเศรษฐกจิให้เศรษฐกจิยงัคงเตบิโตต่อเนือ่ง ซึง่จะส่งผลให้

ภาคโลจิสติกส์ไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน

 ธรุกจิโลจสิตกิส์1	ในปี	2561	น่าจะเตบิโตได้เป็นอย่างดท่ีามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการ	

 แนวโน้มการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้านโลจิสติกส์น่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ

จดัการต้นทุนโลจสิติกส์ให้มีประสิทธภิาพ และเพือ่ให้สอดรบักบักระแสปรบัเปลีย่นสูส่งัคมเศรษฐกจิแบบดจิทิลั ดงันัน้ 

ในปีหน้าจะได้เห็นภาพการแข่งขันของผู้ให้ผู้บริการโลจิสติกส์ในการรองรับ E-Commerce ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อแย่งชิง

ส่วนแบ่งทางการตลาดของการค้าออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์

เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

1	
ธุรกิจโลจิสติกส์ ในรายงานฉบับนี้ไม่รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ทางอากาศ

E-commerce	แรงไม่ตก	ดนัโลจสิติกส์โต

  แนวโน้มธุรกิจโลจิติกส์ปี	2561
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 	 		•	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก	 ในปี	 2561	 น่าจะมีมูลค่า	 145,100	 -147,300	 ล้านบาท	 ขยายตัวที่ 

	 	 	 ร้อยละ	5.3-7.0	จากปีที่ผ่านมา	ซึ่งมีมูลค่า	137,700	ล้านบาท โดยภาคการขนส่งทางบกคาดว่า 

   จะขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน  

   ประกอบกับแรงหนุนของ E-Commerce ที่ขยายตัวอย่างโดดเด่น อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นท้าทาย 

   จากการส่งออกที่ขยายตัวอย่างชะลอลงจากปี 2560 ที่น่าจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งให้ภาคการขนส่งสินค้า 

   ทางบกในปี 2561 ยังคงขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

	 	 		•	ธุรกิจคลังสินค้า	 ในปี	 2561	 น่าจะมีมูลค่า	 75,500-76,700	 ล้านบาท	 ขยายตัวร้อยละ	 5.3-7.0 

	 	 	 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่า	 71,700	 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจ 

   ขนส่งสินค้าทางบก นอกจากนี้ การขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce  จะน�ามาซึ่งความต้องการ 

   คลังสินค้าท่ีเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากออฟไลน์ แพลตฟอร์ม 

   (Offline Platform) หรือรูปแบบร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าปลีก มาเป็นออนไลน์ แพลตฟอร์ม 

   (Online Platform) ส่งผลให้เกิดความต้องการคลังสินค้าพรีเมียม2 ในการจัดเก็บและกระจายสินค้า 

   ไปยังผู้บริโภคแทนการจัดเก็บไว้ที่ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าสาขา 

    
	 	 		•	ธรุกจิรบัจดัส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	(Freight	Forwarder)	ในปี	2561	น่าจะมมีลูค่า	58,000-57,700		 

	 	 	 ล้านบาท	 ขยายตัวชะลอเล็กน้อยที่ร้อยละ	 0.5-2.1	 จากปีท่ีผ่านมาซึ่งมีมูลค่า	 57,700	 ล้านบาท 

   ตามทิศทางการส่งออกของไทยที่เติบโตอย่างชะลอลงเล็กน้อยจากฐานที่สูงของปีที่ผ่านมา 

	 	 		•	ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า	ในปี	2561	น่าจะมีมูลค่า	30,800-31,300	ล้านบาท	ขยายตัว 

	 	 	 เร่งขึ้นที่ร้อยละ	9.6-11.3	จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่า	28,100	ล้านบาท จากธุรกิจ E-Commerce 

   ที่ขยายตัวและการแข่งขันในการให้บริการของผู้เล่นในตลาดที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้น 

2	
คลังสินค้าพรีเมี่ยม (Premium Warehouse) หมายถึง คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแบบใหม่ที่มีการออกแบบก่อสร้างให้เอื้อต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าซึ่งเป็นส่วน  

  หนึ่งของระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร
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              หมายเหตุ: มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์ค�านวณภายใต้กรอบแนวคิดรายได้ประชาชาติของประเทศไทย

		การเตบิโตของธรุกจิ	E-Commerce	ในไทยหนนุบรกิาร	E-Logistics	ให้ขยายตวั	

	 การขยายตัวของธุรกิจ	E-commerce	น�ามาซึ่งความต้องการบริการ	E-Logistics	ที่เพิ่มขึ้น

	 	 		•	การเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่ยุคดิจิทัลที่การเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

	 	 	 ทางธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปสู่	E-commerce	หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 โดยนับตั้งแต่ความนิยม

   โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นสื่อกลางให้ผู้คนเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คมากขึ้น กระทั่ง

   กลายเป็นสิง่ท่ีมบีทบาทในชวีติประจ�าวัน ส่งผลให้ตลาด E-commerce ของไทยคึกคักเป็นอย่างมาก 

   โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประเมินว่า E-commerce ในไทยปี 2560 จะมี

   มูลค่า 2,812,592.03 ล้านบาท ส่งผลให้ E-commerce ในไทยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2560) 

   ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 11.4 ต่อปี

	 	 		•	แม้ว่ารูปแบบการค้า	 E-Commerce	 จะสามารถซ้ือขายและช�าระเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

	 	 	 ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดาย	 แต่ส�าหรับกระบวนการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้รับยังคง

	 	 	 ต้องอาศัยวิธีการขนส่งอยู่ โดยกระบวนการขนส่งดังกล่าวจ�าเป็นต้องเป็นระบบ E-Logistics

   ที่เชื่อมต่อ หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เดียวกันกับระบบ E-Commerce เพื่อให้การจัดส่งสินค้า

   เกิดขึ้นได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการซื้อขายและถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้

   ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายเนื่องจากการจัดส่งสินค้าทางกายภาพมีปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวเนื่องอยู่มาก

 
   	•	ดังนั้น	 จึงสามารถกล่าวได้ว่า	 หัวใจส�าคัญของ	 E-Commerce	 อีกประการหนึ่งคือ	 E-Logistics

	 	 	 ทีมี่ประสิทธภิาพ ท้ังนี ้รูปแบบการซ้ือขายทีเ่ปล่ียนไปสู่ระบบออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น เมือ่เชือ่มโยงกนั

		การเตบิโตของธรุกจิ	E-Commerce	ในไทยหนนุบรกิาร	E-Logistics	ให้ขยายตวั	

3	
E-commerce คือ การท�ากิจกรรมการซื้อขายและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต ด้วยรูปแบบการค้าหลายรูปแบบได้แก่ ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ธุรกิจกับธุรกิจ   

  (B2B) ธุรกิจกับรัฐ (B2G) และระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) ทั้งนี้ E-commerce แบบ B2C และ B2B เป็นรูปแบบที่มีบทบาทส�าคัญต่อตลาดที่สุด
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   มากขึ้นจะก่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งก็คือ ห่วงโซ่อุปทาน  

   E-commerce ที่ประกอบด้วย E-marketplace ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) 

   และระบบอี-โลจิสติกส์ (E-Logistics) โดยในระยะข้างหน้า ห่วงโซ่อุทาน E-commerce มีแนวโน้ม 

   ขยายวงกว้างขึน้เรือ่ยๆ และจะเต็มไปด้วยโอกาสอกีมากมายส�าหรบัผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ทีส่ามารถ 

   น�าพาตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน E-commerce ได้

	 ธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยมีโอกาสอีกมากทั้งจากการให้บริการ	E-Commerce	แบบ	B2C	และE-Commerce	 

แบบ	B2B

   	•	E-commerce	 แบบ	 B2C	 เป็นรูปแบบการค้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคนั้นเป็นกระแสที่น่าสนใจ	 

	 	 	 เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจ�านวนมาก โดยความสามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ของผู้ 

   บรโิภคทีเ่พิม่อย่างก้าวกระโดดผ่านโซเชยีลเนต็เวร์ิค ส่งผลให้การค้าแบบออนไลน์มขีนาดตลาดใหญ่ 

   ท่ีเต็มไปด้วยผู้บริโภค ผู้ขาย และสินค้าเป็นจ�านวนมาก ก่อให้เกิดบริการโลจิสติกส์ในรูปแบบใหม ่

   คือการน�า E-Logistics มาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของ E-Commerce ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

   ส่งผลให้ E-Commerce และการขนส่งมรีะบบทีเ่ชือ่มโยงกนัแบบเรยีลไทม์  และท่ีส�าคญัยงัน�า Mobile

   Application เข้ามาใช้กับ Retail Customer ส่งผลให้ผู้รับสินค้าสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและ 

   เป็นส่วนหนึ่งของระบบ E-Logistics ซึ่งนับเป็นบริการท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

   โดยบรกิารโลจิสติกส์เพือ่ตอบสนอง E-Commerce  มรีปูแบบทีห่ลากหลาย อาท ิบรกิาร E-Fulfillment  

   บริการ E-Delivery และบริการ Food Delivery เป็นต้น 
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              บริการ	E-Fulfillment															แนวทางการปรับตัวของ	SME	โลจิสติกส์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป็นบริการโลจิสติกส์เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้ผู ้ประกอบการ E-Commerce อย่าง 

ครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการให้บริการพื้นที ่

เก็บสินค้า การจัดการการสั่งซื้อ การหยิบและบรรจุ

หีบห ่อ รวมถึงการจัดส ่งจนถึงมือลูกค ้า ซึ่ ง 

ทุกกระบวนการจะควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของ E-Commerce 

เพื่อให้การท�างานในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องไป 

ในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ธุรกิจ E-Commerce 

มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานท่ีเพิ่มมากขึ้นทั้ง 

ในด้านการบริการและการลดต้นทุนของธุรกิจ

 ผู้ประกอบการ SME โลจิสติกส์อาจผันตัว

เองมาเป็นผู้ให้บริการ E-Fulfillment ซึ่งเหมาะ 

กับ SME ที่มีนวัตกรรมหรือ Start up ในการคิดค้น

กระบวนการจัดส ่งสินค ้าอย ่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการระบบและใช ้

Out source จดัส่งสนิค้าเพือ่เป็นการประหยดัต้นทนุ 

 ส�าหรับผู้ประกอบการ SME โลจิสติกส์ที่

ไม่ได้มคีวามพร้อมทางด้านเทคโนโลย ีอาจผนัตวัเอง

ไปเป็นผูใ้ห้เช่าคลังสินค้าพรเีมียมเพือ่ให้ผูป้ระกอบการ

โลจิสติกส์ทีมี่นวัตกรรมเข้ามาบริหาร หรือการผนวก

ตัวเองเพื่ อ เป ็นส ่วนหนึ่ งของผู ้ประกอบการ 

Fulfillment รายใหญ่โดยการรบัเป็น Sub-contracrtrs 

ขนส่งสินค้า   
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   	•	E-commerce	 แบบ	 B2B	 เป็นรูปแบบการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ น่าจะทวีบทบาทขึ้นในระยะ 

   ข้างหน้า เนือ่งจากเทคโนโลยีดิจิทลัจะเพิม่ความสามารถในการแสวงหาคู่ค้าทีต่อบสนองความต้องการ 

   ให้แก่ภาคธรุกจิได้ดทีีส่ดุ อกีทัง้ยงัช่วยให้ผูป้ระกอบการของไทยสามารถเข้าถงึการค้าระหว่างประเทศ 

   ได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่ต�่ากว่าการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม น�ามาซึ่งประสิทธิภาพใน 

บริการ	E-Logistics/บริการ	Food	Delivery

 E-Logistics คือ การขนส่งสินค ้าท่ี 

มีความรวดเร็วและแม่นย�าจากการน�าเทคโนโลยี 

เข้ามาช่วย โดยปัจจุบันการแข่งขนัในบรกิารดังกล่าว

มีความเข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ผู ้ประกอบการเสนอ 

รูปแบบการขนส่งท่ีมีความพิเศษใหม่ๆ ให้แก่ 

ผู้ประกอบการ E-Commerce อย่างการขนส่งถึงมือ

ผู้รับภายในวันเดยีว (Sameday Delivery) การขนส่ง

ตามความต ้องการ เฉพาะ เจาะจงของผู ้ รั บ 

(On Demand delivery) เป็นต้น 

 Food	Delivery หรือ บริการสั่งซื้ออาหาร

ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถอ�านวยความ

สะดวกในการจดัส่งอาหารจากร้านไปถงึผูบ้รโิภคด้วย

รถจักรยานยนต์ นับเป็นทางเลือกในการตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้มีแนว

โน้มเติบโตได้เป็นอย่างดี

แนวทางการปรับตัวของ	SME	โลจิสติกส์

 ตลาด E-Delivery ยังคงถูกครองส่วนแบ่ง

โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีความสามารถใน 

การเชือ่มต่อกบั E-marketplace หรอืผูป้ระกอบการ 

E-commerce รายใหญ่ทีมี่ Platform เป็นของตัวเอง 

โดยแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME  

โลจสิตกิส์นัน้ อาจเข้าไปรบัช่วงต่อจากผูป้ระกอบการ

โลจิสติกส์รายใหญ่หรือบริษทั E-commerce ค้าปลกี

รายใหญ่เพื่อขนส่งสินค้า

 เช่นเดียวกันกับตลาด Food	Delivery  ซึ่ง

ถูกครองส่วนแบ่งโดยผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 

ไม่กีร่ายทีเ่ป็นเจ้าของ Platform  อกีทัง้ลกัษณะตลาด

ยังคงมีความเฉพาะทั้งจากรูปแบบการขนส่งโดย

จักรยานยนต์และพื้นที่การให้บริการท่ีอยู่เพียงเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ยังคง

มีข้อจ�ากัดในการเข้าไปยังตลาดนี้   
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   การด�าเนินการท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลาง  

   (SMEs) ซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนมากและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 

     ปัจจุบัน ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นั้นได้มีการตระหนักรู ้และตื่นตัวเพื่อรับโอกาสของ  

    E-commerce แบบ B2B และได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองการ 

    ค้าแบบ E-commerce โดยมีการพฒันาระบบ E-Logistics System เข้ามาใช้ในการบรหิารกจิกรรม 

    ทีเ่กีย่วข้องทางด้านโลจสิติกส์ เพือ่ประสทิธิภาพในการบรกิารลกูค้าทีด่ยีิง่ขึน้ทัง้ในด้านความรวดเรว็ 

    ในการขนส่งสนิค้าและการประหยดัต้นทุนในการด�าเนนิงาน อาท ิบรกิาร Supply Chain Management  

    บริการ Cold Chain Management บริการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นต้น  

    ส�าหรบัผูป้ระกอบการ SME โลจิสติกส์ทีมี่ความพร้อมทางด้านนวตักรรม อาจมองหาตลาดการขนส่ง 

    ที่มีความเฉพาะ (Niche Market) เพื่อเจรจาหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ E-commerce ใน 

    การจัดการด้านโลจิสติกส์

	 แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริการ	E-Logistics	ครบวงจร 

    	•	ธุรกิจโลจิสติกส์ซ่ึงเป็นธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงจาก	 E-Commerce	 น่าจะมีการเติบโตอย่างคู ่

	 	 	 	 ขนานไป	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จ�าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีของ	 

	 	 	 	 E-Commerce โดยในอนาคตปริมาณสินค้าที่และธุรกรรมการซื้อขายแบบ E-commerce ที่มากขึ้น 

    ทั้งจากรูปแบบการค้าแบบB2B และแบบB2C จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ E-Commerce แสวงหาผู้ 

    ให้บริการโลจิสติกส์ท่ีมีระบบเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงกับตนและมีความเชี่ยวชาญในการขนส่ง 

    เพือ่การให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิยิง่ขึน้ ซึง่ในปัจจบุนัผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์รายใหญ่ในต่างประเทศมแีนว 

    โน้มที่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial  

    Intelligence) เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตสามารถด�าเนินไปได้แบบอัตโนมัติ โดยได้เริ่มทดลอง 

    โดรนและหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์บ้างแล้ว 

  	 		•	 ในระยะข้างหน้า	ผูป้ระกอบการไทยอาจต้องมกีารจบัตากระแสการเปลีย่นแปลงของการใช้เทคโนโลย ี

	 	 	 	 ของภาคโลจสิตกิส์อย่างใกล้ชดิ	 เพือ่เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัท่ีเข้มข้นเป็นอย่างมาก 

    ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี 
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  โอกาสและความท้าทายของ	SME	โลจสิตกิส์ยคุ	E-Logistics

	 ธุรกิจ	SME	โลจิสติกส์ยังคงมีโอกาสอีกมากจากตลาด	E-Commerce	ที่มีแนวโน้มขยายตัว	ขณะเดียวกัน	

ยังคงมีความท้าทายจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 	 	 		•	 ในระยะข้างหน้าทัง้ตลาด	 E-Commerce	 ในประเทศทีจ่ะขยายตัวท้ังในด้านปรมิาณการซือ้ขายและ

	 	 	 	 พ้ืนที่ให้บริการขนส่งที่ขยายครอบคลุมทั้งประเทศมากขึ้น โดย คาดว่า กิจกรรมโลจิสติกส์จะ

    ปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบ E-Logistics ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น น�ามาซึ่งโอกาสของผู้ประกอบการโลจิสติกส์

    ที่สามารถปรับตัวได้ทัน 

 
  	 		•	 อย่างไรกด็	ี ยงัคงมคีวามท้าทายอยู่มากในยุค	 E-Logistics	 เนือ่งจากมีการเข้ามาให้บรกิารโลจสิตกิส์

	 	 	 	 จากผูป้ระกอบการต่างชาติรายใหญ่ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านนวัตกรรม ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ SME 

    โลจสิตกิส์ของไทยจ�าเป็นต้องตัง้รบัและปรบัตวัให้ทนัในทกุด้านโดยเฉพาะการพฒันาด้านเทคโนโลยี

    เพื่อไม่ให้เกิดข้อจ�ากัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาด E-commerce  

     •	 ส�าหรบักลยทุธ์ทีส่�าคญัของผูป้ระกอบการ	 SME	 โลจสิตกิส์	 นัน้	 คอืการเข้าไปมส่ีวนร่วมในห่วงโซ่

	 	 	 	 อุปทาน	 E-commerce	 ตามแต่ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการแต่ละรายจะเอ้ือ

	 	 	 	 อ�านวย โดยผูป้ระกอบการทีม่คีวามพร้อมทางด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมอาจพฒันาตัวเองในฐานะ

    ธรุกจิ Start up เพือ่บรกิารด้านโลจสิตกิส์ให้แก่ผูป้ระกอบการ E-commerce อย่างครบวงจร ส�าหรบั

    รายที่ยังมีข้อจ�ากัดด้านนวัตกรรมและเงินลงทุน อาจเริ่มทยอยปรับตัวโดยการพัฒนาเทคโนโลยีขั้น

    ต้นที่สอดคล้องกับผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อความสะดวกในการเข้าไปรับจ้างช่วงต่อหรือรวมเป็น

    พันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น อาทิ ระบบ GPS เพื่อบอกต�าแหน่งของรถขนสินค้า ระบบ RFID 

    เพื่อใช้ tag สินค้าและความสะดวกในการกระจายสินค้า ทั้งนี้ ธุรกิจโลจิสติกส์นั้นมักด�าเนินการเป็น

    พนัธมติรระหว่างกนัอยูแ่ล้ว เนือ่งจากหลกัการด�าเนนิธรุกจิตัง้อยูบ่นการบรหิารการขนส่งให้เกดิความ

    รวดเร็วและต้นทุนที่ต�่าที่สุด 

	 	 	 		•	 นอกจากนี	้ ในยคุ	 E-Logistics	 ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลจสิตกิส์เน้นการใช้เทคโนโลยเีข้ามาจดัการ

	 	 	 	 บริหารห่วงโซ่โลจสิติกส์เป็นหลัก ขณะเดียวกันได้มีความพยามยามที่จะถือสินทรัพย์ให้น้อยที่สุดเพื่อ 

    เป็นการประหยัดต้นทุน ดังนั้น กิจกรรมด้านคลังสินค้าและขนส่งของบริษัทโลจิสติกส์เหล่านี้มักมี

    การใช้บรกิารของ Outsource เป็นหลัก ซึง่นบัว่าเป็นทางออกทีน่่าสนใจส�าหรบัผูป้ระกอบการ SME 

    โลจิสติกส์ในการเข้าไปเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ดังกล่าว

  โอกาสและความท้าทายของ	SME	โลจสิตกิส์ยคุ	E-Logistics


