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ธุรกิจโลจิสติกส์ 4.0

ดันขนส่งพุ่ง

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย พฤษภาคม 2560

ธุรกิจ SME โลจิสติกส์ปรับกลยุทธ์รับโอกาสและ
ความท้าทายในยุคโลจิสติกส์ 4.0

ในปี 2560 นี้ คาดว่า ธุรกิจโลจิสติกส์น่าจะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตจาก
การเบิกจ่ายโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัว และการส่งออก
ทีม่ แี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ ยังผลให้ธรุ กิจโลจิสติกส์ซงึ่ เป็นธุรกิจทีส่ นับสนุนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆ เติบโต
ไปพร้อมกัน

สถานการณโลจิสติกสไทย
···ทางบกเติบโตจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ
···ทางอากาศเติบโตจากราคาพลังงานที่ลดลง
···ทางน้ำหดตัวจากการสงออกที่ไมเติบโต

ภาคโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2559 ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยกเว้นภาคโลจิสติกส์ทางน้ำ�
ที่หดตัวลงจากภาวะการส่งออกของไทยที่ไม่เติบโตเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ภาคโลจิสติกส์ทางบกมีการเติบโต
ไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายในภาพรวม ขณะที่ภาคโลจิสติกส์ทางอากาศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากการการแข่งขันดำ�เนินกลยุทธ์ของผู้ประกอบการสายการบินโลว์คอสต์ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมามีการแข่งขัน
ทางด้านราคากันมากขึ้น เนื่องจากการได้รับอานิสงส์จากราคาพลังงานในตลาดโลกหดตัว
สำ�หรับในปี 2560 นี้ คาดว่า สถานการณ์โลจิสติกส์ของไทยจะเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ทีค่ าดว่าจะขยายตัวขึน้ โดยการลงทุนภาครัฐน่าจะเป็นแรงส่งหลักทีจ่ ะขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการฟืน้ ตัว
ของภาคการส่งออกทีเ่ ติบโตจากผลทางด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกฟืน้ ตัว และผลทางด้านปริมาณจาก
ความต้องการสินค้าไทยมากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งน่าจะได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว
ยังผลให้ภาคโลจิสติกส์ได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย
ธุรกิจโลจิสติกส์1 ในปี 2560 น่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบ
การที่มุ่งแสวงหาโอกาสจากตลาดที่มีทิศทางการฟื้นตัวในปีนี้ โดยรูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์โดย Third Party
Logistics Provider หรือ 3PL ซึ่งเป็นการให้บริการอย่างเป็นระบบและครบวงจรจะเห็นภาพที่ชัดขึ้น โดยความ
คึกคักของการแข่งขันของภาคธุรกิจเมื่อประกอบกับอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ จะสะท้อนผลไปยัง
ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ ทั้งการขนส่งสินค้าทางบก ธุรกิจ Freight Forwarder ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจ
ไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า ให้เติบโตได้เป็นอย่างดี
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ธุรกิจโลจิสติกส์ ในรายงานฉบับนี้ไม่รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ทางอากาศ
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• ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก ในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 143,600 - 146,800 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
4.3 - 6.6 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่า 137,700 ล้านบาท โดยการขนส่งสินค้าทางบกซึ่งเป็นภาคขนส่ง
หลักภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว ทั้งจากการลงทุน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกสินค้าที่มีทิศทางเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าได้รบั โอกาสในการขนส่งสินค้าจากกิจกรรมดังกล่าว โดยสินค้าทีม่ แี นวโน้ม
การขนส่งเพิ่มขึ้นได้แก่ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นต้น
• ธุรกิจคลังสินค้า ในปี 2560 น่าจะมีมลู ค่า 71,400-73,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.3-7.6 จากปีทผี่ า่ นมา
ซึ่งมีมูลค่า 67,800 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเติบโตไปควบคู่กับการขยายตัวของภาคโลจิสติกส์ต่างๆ
โดยธุรกิจคลังสินค้าพรีเมียม2 น่าจะขยายตัวอย่างโดดเด่นจากความต้องการของผูป้ ระกอบการ Third
Party Logistics Provider หรือ 3PL
• ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 58,700 - 59,900
ขยายตัวร้อยละ 1.3 - 3.5 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่า 56,800 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของการส่งออก
ทางด้านปริมาณ ทีเ่ ป็นผลจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกซึง่ ส่งผลต่ออุปสงค์สนิ ค้าไทยให้เพิม่ มากขึน้
• ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า ในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 28,800 - 29,400 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 5.8 - 8.1 จากปีทผี่ า่ นมาซึง่ มีมลู ค่า 27,200 ล้านบาท โดยมีการขยายตัวอย่างโดดเด่นของธุรกิจ
E-Commerce เป็นปัจจัยหลักผลักดัน และคาดว่าในอนาคตธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า
น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปอีก
ธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก
ธุรกิจคลังสินค้า
ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight forwarder)
ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า
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ประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

สำ�หรับในระยะข้างหน้า คาดว่า ปัจจัยหลักที่สนับสนุนภาคโลจิสติกส์จะประกอบด้วยการเติบโตของธุรกิจ
E-Commerce และแนวนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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คลังสินค้าพรีเมียม คือ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยมีการออกแบบที่อาศัยนวัตกรรมส่งผลให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการขนส่งและหมุนเวียนสินค้า โดย
คลังสินค้าพรีเมียมออกแบบมาเพื่อรับกับการทำ�งานระบบของ Supply Chain Management จึงมีบทบาทในการจัดการโลจิสติกส์ควบคู่กัน
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โอกาสดีของ SME ยุคโลจิสติกส 4.0
···E-Commerce ขยายตัว ชวยหาตลาดงายขึ้น
···เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
···นโยบายไทยแลนด 4.0
···เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

• การขยายตัวของ E-Commerce จะนำ�ไปสูก่ ารโอกาสอย่างมหาศาลของธุรกิจโลจิสติกส์ แม้วา่ E-Commerce
จะเข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการค้าปลีกให้เปลี่ยนไปสู่การซื้อขายและชำ�ระเงินผ่านเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์ ทว่า
การส่งมอบสินค้าจากผู้ขายให้ถึงมือผู้ซื้อยังคงต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้า ดังนั้น หากกิจกรรมซื้อขายที่สามารถ
เกิดขึ้นอย่างง่ายดายบนโลกออนไลน์มากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าไปยังผู้รับ
มากขึน้ เท่านัน้ โดยธุรกิจ E-Commerce ของไทยมีความแข็งแกร่งจากขนาดตลาดทีใ่ หญ่เป็นอันดับหนึง่ ในอาเซียน
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการประเมินมูลค่า E-Commerce ของไทยในปี 2559 ว่าน่าจะ
มีการขยายตัวที่ร้อยละ 14.4 คิดเป็นมูลค่า 2.11 ล้านล้านบาท
• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC3 จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตโดยผ่าน
นโยบายสำ�คัญ 2 ด้านของภาครัฐ ได้แก่ 1) โครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ (Hard infrastructure) 2) โครงสร้างพืน้
ฐานด้านกฎหมายกฎระเบียบ(Soft infrastructure) ที่ให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าพื้นที่อื่นๆ โดย EEC เป็นโครงการ
ที่รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คมนาคม ซึง่ ป็นการอำ�นวยความสะดวกให้กจิ กรรมโลจิสติกส์เกิดความคล่องตัวขึน้ ขณะทีโ่ ครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
กฎหมายกฎระเบียบ และการให้สทิ ธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีทจี่ ะเป็นกลยุทธ์ดงึ ดูดนักลงทุนผ่าน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายหลัก จะเป็นการเพิม่ อุปสงค์ในการขนส่งสินค้าทีผ่ ลิตในพืน้ ที่ EEC เพือ่ กระจายไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ให้เติบโต
นอกจากนี้ โครงการ E-Commerce Park บนพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูด
การลงทุน E-Commerce โดยการสร้างสภาพแวดล้อมของระบบธุรกิจ E-Commerce อย่างครบวงจร ก็ยังเป็น
ยุทธศาสตร์สำ�คัญที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการสนับสนุนภาคโลจิสติกส์
สถานการณ์การแข่งกันของธุรกิจโลจิสติกส์ ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยรูปแบบในการดำ�เนินธุรกิจ
ที่มีการปรับเปลี่ยนจากแรงกระทบของการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหญ่จากต่างชาติ
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากจากการมีข้อได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งผลให้เกิดการให้บริการ
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EEC ตั้งอยู่ในเขตแดน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นการต่อยอดจากอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นซูเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด เน้นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่เรียกว่า First S-curve และ New S-curve ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
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ขนส่งที่เป็นระบบ รวดเร็ว และครบวงจร อีกทั้งก่อให้เกิดการประหยัดต่อต้นทุนการดำ�เนินการของผู้รับบริการ
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่ารูปแบบการรับจ้างขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี
ด้านผูป้ ระกอบการไทยเองก็ได้มกี ารปรับตัวเพือ่ ความสามารถทางด้านการแข่งขัน ซึง่ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทอี่ ยู่
ในตลาดสามารถทำ�ได้ดีและยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ได้
สำ�หรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายกลางและรายเล็ก (SME) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยนั้น ได้มีความพยายามปรับตัวเพื่อผันตนเองไปเป็นผู้ให้บริการรับช่วงขนส่งหรือ Sub-contractors
ให้กบั บริษทั โลจิสติกส์รายใหญ่ เนือ่ งจากมีขอ้ จำ�กัดทางด้านเงินทุน ซึง่ นับเป็นกลยุทธ์ในการปรับเปลีย่ นทีน่ า่ สนใจ
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ มี ลั ก ษณะเฉพาะของการ
ดำ�เนินธุรกิจกล่าวคือ เป็นธุรกิจที่มีระดับความร่วมมือ
ระหว่างกันที่สูง เพราะการเป็นพันธมิตรในการขนส่ง
และจัดการสินค้าร่วมกันในบางเส้นทาง หรือบางประเภท
สิ น ค้ า ตามความชำ � นาญจะทำ � ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า
มากกว่าการขนส่งเองทั้งหมด
อย่างไรก็ดี ข้อจำ�กัดทางด้านข้อมูลซึง่ เกิดจากการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการที่ไม่เป็นไปอย่าง
ทัว่ ถึง รวดเร็ว และต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดระหว่างความร่วมมือของพันธมิตรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สถานการณ์
การแข่งขันทีร่ นุ แรงไม่ได้ทเุ ลาลง ดังนัน้ หากจะมีเครือ่ งมือหรือกลยุทธ์ใดทีจ่ ะทำ�ให้ขอ้ จำ�กัดทางด้านการเชือ่ มโยง
ข้อมูลหมดไป ก็น่าจะส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยปรับสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นได้
โลจิสติกส์ 4.0 โอกาสสำ�คัญของภาคโลจิสติกส์ไทย
โลจิสติกส์ 4.0 (Logistics 4.0) หมายถึง การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเชื่อมต่อทุกๆ กระบวนการขนส่งเข้าด้วยกัน ส่งผลให้
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบมีความลื่นไหลและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น
โลจิสติกส์ 4.0 คือ กระบวนการ Digital Supply Chain Management หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management) ที่เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล (Digital) ซึ่งเป็นการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบ ผ่านสภาพแวดล้อมที่สื่อสารกันได้โดยอินเทอร์เน็ต (Internet of Things
หรือ IoT) นำ�มาซึง่ การบูรณาการข้อมูลในห่วงโซ่อปุ ทานแบบเรียลไทม์ (Real-time) โดยห่วงโซ่อปุ ทานจะสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและทำ�งานได้ในทันที ซึ่งการประมวลผลทั้งหมดจะดำ�เนินการโดยผ่านระบบคลาวด์
(Cloud Computing) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data (บิ๊กดาต้า) เอาไว้ได้
ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวของการขนส่งสินค้าและการจัดการคลังสินค้าผ่านระบบต่างๆ อาทิ ระบบคำ�นวณเส้น
ทางการขนส่ง ระบบจัดการเที่ยวรถบรรทุก ระบบจัดการคลังสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบคลาวน์ยังสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลภายนอก (External Data) อาทิ สภาพการจราจร ราคาน้ำ�มัน ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
ของบริษัทพันธมิตร อันจะนำ�มาซึ่งการวางแผนขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อการดำ�เนินการที่มีศักยภาพยิ่งขึ้นของผู้
ประกอบการโลจิสติกส์
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โลจิสติกส์ 4.0 จะสามารถแก้ปญั หาด้านข้อจำ�กัดการเชือ่ มโยงข้อมูลซึง่ เป็นหัวใจสำ�คัญของปัญหาของธุรกิจ
โลจิสติกส์ในปัจจุบันได้ โดยโลจิสติกส์ 4.0 นับเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่นอกจากจะสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน
ข้อต่างๆ เข้าด้วยกัน ยังจะสามารถคลายปัญหาการขาดความเชื่อมโยงของพันธมิตรโลจิสติกส์ลงได้ โดยการเป็น
ตัวกลางให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดคุณค่าสูงสุด อาทิ เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อข้อมูลการขนส่งของ
แต่ละบริษทั พันธมิตร ทีจ่ ะช่วยลดความสูญเสียจากพืน้ ที่
ว่างเปล่า ส่งผลในการบริหารเที่ยวรถแต่ละรอบให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
โลจิสติกส์ 4.0 จะสนับสนุนกลยุทธ์ของผูป้ ระกอบ
การ SME โลจิสติกส์ ในการเป็น Sub-contractors ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่มีประสิทธิภาพขึ้น เนื่องจาก
เทคโนโลยีจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
เรียลไทมเข้ากันกับระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ โดยผู้ประกอบการ SME จำ�เป็นต้องพัฒนา
ระดับเทคโนโลยีของตนให้สอดคล้องกับบริษทั รายใหญ่ทจี่ ะเข้าไปรับเหมาช่วงการขนส่ง อย่างไรก็ดี กลยุทธ์นจี้ ะทำ�ให้
ผู้ประกอบการ SME พัฒนาระบบเพียงเฉพาะระบบที่เพื่อเชื่อมต่อกับบริษัทรายใหญ่เท่านั้น ซึ่งนับเป็นการลงทุน
ที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการที่ต้องพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 4.0 เองทั้งหมดซึ่งรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์การ
บริหารงานขนส่งทั้งหมด หรือการเช่าพื้นที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
โอกาสและความท้าทายของ SME โลจิสติกส์ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0

โอกาสของธุรกิจ SME โลจิสติกส์ในยุคโลจิสติกส์ 4.0

• นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนประเทศ
เป็นปัจจัยสนับสนุนสำ�คัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลจิสติกส์ 4.0 เนื่องด้วยธุรกิจโลจิสติกส์
มีความสอดคล้องกับระดับเทคโนโลยีของประเทศซึ่งยังไม่มีความซับซ้อนนัก โดยเป็นธุรกิจบริการที่อาศัย
การเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันในการทำ�งานเป็นหลัก จึงสอดรับกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
ดิจทิ ลั ของไทยทีอ่ ยูใ่ นระดับทีด่ ี โดยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ มุง่ เน้นสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้เป็นระบบดิจทิ ลั จึงส่งผลบวกต่อธุรกิจโลจิสติกส์โดยตรง นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้มงุ่ เน้นการพัฒนา

5 กลยุทธจัดการธุรกิจ
···หาพันธมิตรรวมในการขนสง
···ผันตนเองเปนผูใหบริการโลจิสติกสรายใหญ
···พัฒนาระบบใหเปนมาตรฐาน
···พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
···เลือกเทคโนโลยีใหเหมาะสม
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โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจโลจิสติกส์อีกทางหนึ่งด้วย จึงยังคงมีโอกาส
อีกมากสำ�หรับผู้ประกอบการ SME โลจิสติกส์
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยนำ�ไปสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น อันจะนำ�มาซึ่งความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ สภาพแวดล้อมแบบดิจิทัลซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์โดยรวมที่มีประสิทธิภาพ
จะนำ�มาซึ่งต้นทุนที่ต่ำ�ลงของผู้ให้บริการและผู้รับบริการโลจิสติกส์ อีกทั้งการเชื่อมโยงทางด้านข้อมูล
โลจิสติกส์ที่นำ�มาซึ่งความร่วมมือทางพันธมิตรการขนส่งที่ดี จะส่งผลให้การแข่งขันทางด้านราคาลด
ความรุนแรงลง ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ที่สามารถปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ 4.0 ได้สำ�เร็จ
จะสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจเอาไว้ได้
• สภาพแวดล้อมของการดำ�เนินธุรกิจแบบดิจิทัลส่งผลให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์สามารถเข้าสู่ตลาดได้มาก
ยิง่ ขึน้ โดยในยุคการค้าแบบออนไลน์ทผี่ รู้ บั และผูใ้ ห้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดได้โดยง่าย นับเป็นการ
เพิ่มโอกาสการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME
ธุรกิจโลจิสติกส์ 4.0

กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SME

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)

ศึกษาแนวนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแสวงหาโอกาสจากการสนับสนุน
สิทธิประโยชน์และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อนำ�มาปรับใช้กับกิจการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
นำ�มาประยุกต์ใช้กับกิจการและพันธมิตรได้อย่างถูกต้อง

สภาพแวดล้อมของการดำ�เนินธุรกิจแบบดิจิทัล

เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางตลาดออนไลน์เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาส
จากตลาดใหม่ๆ

ความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ในยุคโลจิสติกส์ 4.0

การปรับตัวเข้าหาสภาพการดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีคุณค่า
อยูเ่ สมอน่าจะเป็นหนทางทีจ่ ะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ได้ ท่ามกลางกระแสอันเชีย่ วกรากของการ
แข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จำ�เป็นต้องตื่นตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ประเด็นความท้าทาย

กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SME

การแข่งขันที่เข้มข้นของผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์รายใหญ่ (3PL)

•
•
•
•

รับเป็น Sub-contractors ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ (3PL)
เพิ่มพันธมิตรขนส่งในการดำ�เนินธุรกิจ
พัฒนาระบบการดำ�เนินการให้เป็นมาตรฐาน
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

ต้นทุนที่สูงจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี

• เลือกเทคโนโลยีทเี่ หมาะกับธุรกิจเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการให้บริการ อาทิ
ระบบบอกพิกัด (GPS) ระบบควบคุมอุณหภูมิรถที่เป็นมาตรฐาน เป็นต้น

อัพเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่
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