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Background



ก ำหนดกำร

09.00 – 09.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน สื่อมวลชน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ

09.30 – 09.45 กล่าวเปิดงานโดย คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

9.45 – 10.00 บรรยายเรื่อง Digital Disruption & The Future of Logistics

โดย คุณปริญญ์ บุญดีสกุลโชค 

10.00 – 10.10 พิธีเปิดตัว ฐานข้อมูลสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ Logistics+ 

10.20 – 10.35 น าเสนอและสาธิตวิธีใช้งานระบบ Logistics+

10.35 – 10.50 พักรับประทานอาหารว่าง

10.50 – 11.50 เสวนาในหัวข้อ "Big Data & The New Normal of Logistics Industry"

11.50 – 12.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้อง The Glass House ชั้น 5
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คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้

กระทรวงพำณชิย์
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บรรยำยหัวข้อ 

Digital Disruption : “Transform” vs “Disruption”

คุณปรญิญ ์บุญดีสกลุโชค 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ฟรอนทิส จ ำกัด

ที่ปรึกษำส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
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โดยในระยะเริ่มต้น ระบบ Logistics+ สนับสนุนกำรวิเครำะห์ใน 6 ด้ำนหลัก

ส ำหรับผู้ประกอบกำรและภำครัฐ

International Benchmarking

วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ภำคโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับต่ำงประเทศ

Domestic Environment 

ติดตำมสถำนกำรณ์กำรเติบโตและแนวโน้มของ

ธุรกิจในภำคโลจิสติกส์ไทย

Sector Competency

เจำะลึกถึงปัจจัยที่สนับสนุนขีดควำมสำมำรถของ

อุตสำหกรรม อำทิ ต้นทุน แรงงำน 

4

5

6

1

2

3

Domestic Opportunities

หำโอกำสในกำรต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ

จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมข้ำงเคียง

International Opportunities

หำโอกำสในกำรท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ จำกข้อมูล

น ำเข้ำส่งออกรำยสินค้ำและประเทศคู่ค้ำ

Financial Benchmarking

วัดชีพจรธุรกิจของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ

ผู้ประกอบกำร ภำครัฐ



จำกกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกว่ำ 14 หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

ได้ข้อมูลที่เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนโลจิสติกส์

ส ำนักงำนสภำพัฒนำ

กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมศุลกำกร 

ส ำนักเศรษกิจอุตสำหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงแรงงำน

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

United Nations Conference 

on Trade and Development

International Trade Center

Armstrong Associations

ส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงคมนำคม

The World Bank

World Economic Forum



ตัวอย่ำงกำรใช้ประโยชน์ : ผู้ประกอบกำร

จะขยำยธุรกิจต้องท ำ

อย่ำงไรดี ?

ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์

พื้นที่ในประเทศไหน

ที่น่ำลงทุน ?
เส้นทำงตลำดในต่ำงประเทศ

มีตรงไหนโตบ้ำง ?

สินค้ำชนิดไหนที่ก ำลัง

มำแรง ?

แนวโน้มผู้บริโภค

ต้องกำรอะไร ?



ตัวอย่ำงกำรใช้ประโยชน์ : ภำครัฐ

ภำครัฐ

เอกชนต้องกำรให้รัฐ

สนับสนุนอะไรบ้ำง ?

ไทยแข่งขันกับ

ต่ำงประเทศได้แค่ไหน ?

เพื่อให้ไทยแข่งขันได้ต้องให้

ควำมส ำคัญที่จุดไหนก่อน ?

ธุรกิจโลจิสติกส์ใดที่ต้องได้รับ

กำรพัฒนำศักยภำพ ?
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วันนี้เป็นจุดเริ่มต้น ...

โดย Logistics+ มีแผนกำรพัฒนำต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มขีดควำมสำมำรถ

ระยะต่อไป

• เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลรำย

อุตสำหกรรมย่อย เช่น เส้นทำงกำร

เคลื่อนที่สินค้ำ มำตรฐำนกำร

ให้บริกำรโลจิสติกส์ บริข้อมูล e-

commerce เป็นต้น

• ขยำยผลแดชบอร์ดและต่อยอดกำร

วิเครำะห์แบบ Predictive Analytics 

และเพิ่มเติมขีดควำมสำมำรถในกำรให้

ค ำแนะน ำแบบ Personalization มำก

ยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน

• เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐำน เช่น 

ดัชนีชี้วัดระดับสำกล นิติบุคคลที่

จดทะเบียน แนวโน้มน ำเข้ำ-ส่งออก

• น่ำร่องแดชบอร์ด 6 หัวข้อ 

ผ่ำน คิดค้ำ.com



สำมำรถเข้ำใช้งำนผ่ำน “คิดค้ำ.com”



หำกมีค ำถำมหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ

Logistics+ สำมำรถติดต่อมำท่ี

วิสสุตำ ประเสริฐผล

wissuta.p@frontiscompany.com

094 867 2986

ชยุตม์ แสงสุวรรณ

chayut.s@frontiscompany.com

086 913 9758
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เสวนำในหัวข้อ 

"Big Data & The New Normal of Logistics Industry"

คุณสุวิทย ์รัตนจินดำ 
ประธำนสมำพันธ์ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์

คุณไพฑูรย์ จิรำนันตรตัน์
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นจ์ จ ำกัด

คุณสุรรฐั เนียมกลำง
ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ

คุณปริญญ์ บุญดีสกลุโชค 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท ฟรอนทิส จ ำกัด 
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คุณสุรรัฐ  เนียมกลำง
ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบโลจิสติกส์

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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The New Normal

นายสุรรัฐ  เนียมกลาง
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Big Data & The New Normal 
of Logistics Industry 
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• ธุรกิจการส่งออกและการท่องเที่ยวชะงัก 
เกิดภาวะตลาดหดตัวอย่างรุนแรง 

• เกิดภาวะ 

▪ 3 Low: ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยท่ีต า่

▪ 3 High: ระดับอัตราการว่างงาน หนี้
สาธารณะ และหนี้ภาคเอกชนที่สูง

การจ้างงาน และรายได้ครัวเรือน 

ภาคการผลิต และการลงทุน

ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ

สภาพคล่องภาคธุรกิจ
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Q2/57 Q2/58 Q2/59 Q2/60 Q2/61 Q2/62 Q2/63

ร้อยละ (%)

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2

เศรษฐกิจไทยใน Q2/2563

• ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและบริการ และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวลดลง ขณะท่ีการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัว

• ด้านการผลิต สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม 
สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมฯ และสาขา
ไฟฟ้าและก๊าซ ปรับตัวลดลง ในขณะที่การผลิตสาขาก่อสร้างกลับมาขยายตัว 

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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78.3%

19.9%

1.7%

0.1%ทางถนน

ทางน ้า

ทางราง

ทางอากาศ

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

13.4%

มีมูลค่ารวม 2,258.4 พันล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนคงที่จากปีก่อนหน้า
ประกอบด้วย (1) ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 6.7% ต่อ GDP 
(2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 5.7% ต่อ GDP
(3) ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 1.0% ต่อ GDP

ปี 2562

สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า
ในประเทศ ปี 2562

การลดต้นทุนโลจิสติกส์จ าเป็นต้องส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) 
และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) 

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า 

ขนส่งสนิคา้ทีต่อ้งการความรวดเรว็ 
เน่าเสยี บอบช า้งา่ย สินค้ามมีลูคา่สงู

สินค้าทัว่ไป ประหยดัพลงังาน
และลดตน้ทนุการขนสง่

ขนส่งสนิคา้ในปรมิาณมาก
และลดตน้ทนุการขนสง่

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) 
และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal)

ขนส่งในระบบ Feeder 
เพื่อรองรบัระบบขนสง่สายหลกั

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

7.4 7.4 6.8 6.7 6.7

5.2 5.1 5.7 5.7 5.7

1.3 1.3 1.0 1.0 1.0
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9.5

11.5

13.5
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2558 2559 2560r 2561p 2562e

ต้นทุนการบริหารจัดการ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ต้นทุนการขนส่งสินค้า สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP

ปี 2563 แนวโน้มต้นทุนโลจิสติกส์
คาดว่ามีมูลค่าปรับลดลง จากสถานการณ์เศรษฐกิจ

ภายในประเทศที่หดตัว โดยมีปัจจัยหลักจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19

ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก
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ผลกระทบและความเปลีย่นแปลงด้านการขนส่ง
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

ลดลงร้อยละ 

43.9

ลดลงร้อยละ 

2.2

ลดลงร้อยละ 

89.6

ลดลงร้อยละ 

38.9
สาขาการขนส่ง

และสถานที่เก็บสินค้า

การขนส่งทางบก

การขนส่งทางน ้า

การขนส่งทางอากาศ

ท่ีมา: รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท่ี 2/2563 สศช. 

ประเทศไทยได้พิจารณาระงับการใช้
ช ่องทาง ณ จ ุดผ ่ านแดนถาวร 
จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรน
พิเศษเป็นการชั่วคราว ส่งผลกระทบ
ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นโยบายรับมือการแพรร่ะบาด ผลกระทบต่อภาค
การขนส่งสินค้าและบริการ

มาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งสินค้าสูงขึ้น

การเพิ่มเงื่อนไข
การขนส่งของประเทศเพื่อนบ้าน

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการขนส่งสินค้า

ความเสี่ยงด้านการจัดการ
การขนส่งที่เกิดจากการ
ปิดด่านพรมแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

การขนส่งแบบ 
Last-mile Delivery เติบโต
ตามการเติบโตของ E-Commerce 

4
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกสข์องประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2565)

การพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมมลูค่า
ในห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย

ความสะดวก

การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน
ด้านโลจิสติกส์

1 2 3

ยกระดับการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ใหส้ามารถแข่งขันได้

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านขนส่งและเครือข่าย
โลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบ NSW

พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ทางโลจิสติกส์

พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพทางโลจิสติกส์

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์

ประเมิน/ติดตามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
และพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อประเมินผล

เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้า
ระหว่างประเทศ 

เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

5
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ด้านโลจสิติกส์ของประเทศไทย

Logistics KPI

Business Intelligent (BI) 
Dashboard & Display

Other Logistics 
Important Data

Public User

ระบบข้อมูลโลจิสติกส์
ของประเทศไทย

Industrial 
Logistics

Agricultural 
Logistics

Trade 
Logistics

Trade 
Facilitations

e-Logistics

R&D

Transport 
Logistics

Green 
Logistics

Law &
Regulation

Human 
Resource

6
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จะเข้ามาช่วยให้อุปกรณ์ IoT เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมต่อกันอย่างท่ัวถึงผ่าน LPWAN 

และดาวเทียมวงโคจรขนาดต่่า ช่วยสนับสนุน
การจัดส่งสินค้าและการตรวจสอบยอ้นกลับ

ทีส่มบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากข้ึน

5G NETWORK 
เครือข่ายการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

AUTONOMOUS VEHICLES 

ยานพาหนะไร้คนขับ

BLOCKCHAIN 
กระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ตยุคใหม่

DRONE 
อากาศยานไร้คนขับ

ROBOTICS 
หุ่นยนต์ทดแทนแรงงาน 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 
ปัญญาประดิษฐ์

BIG DATA ANALYTICS 
เจาะลึกความสัมพันธ์เพื่อการตัดสินใจ

Drone ช่วยในการจัดส่งแบบถงึมือผู้รับ (Last Mile Delivery) พร้อมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบคลังสินค้า ได้อย่างรวดเร็ว 
ลดข้อจ่ากัดด้านพื้นที่การจัดส่งสินค้าและต้นทุนการขนส่งในระยะยาวเมือ่เปรียบเทยีบกบัการจดัส่ง ด้วยรถบรรทุก

การพัฒนายานพาหนะไร้คนขับมแีนวโน้มใกล้จะส่าเร็จจากการพัฒนา
ของเทคโนโลยี AI และระบบเซ็นเซอร์ ซ่ึงมีบทบาทส่าคัญในการพลิก
โฉมรูปแบบการขนส่งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนยกระดับ
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

เป็น เทคโนโลยีที่ จะ เปลี่ ยนวิ ธี การด่ า เนิน ธุ รกิจการ ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สนับสนุน
ระบบอัตโนมัติให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ช่ วย เพิ่ มศั กยภาพกระบวนการการผลิต  เพิ่ ม
ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ลดความเสี่ยง
และสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่  ๆ ในกระบวนการ
โลจิสติกส์ทีจ่ะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาล

ลดความซับซ้อนของการจัดการห่วงโซ่อุปทานโลก สร้าง
ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเปลี่ยน
กระบวนการภาครัฐให้เป็นระบบอัตโนมัติผ่าน Smart 
Contract 

การพัฒนาระบบอัตโนมัติโดยน่าหุ่นยนต์เข้ามา
ช่วยในกระบวนการโลจิสติกส์ได้รับการยอมรับใน
วงกว้างมากขึ้น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่รวดเร็วประกอบกับการยินยอมที่จะจ่ายในราคา
ที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับการบริการ ท่าให้การใช้
หุ่นยนต์ในกระบวนการท่างานจึงมีความส่าคัญ
ที่จะเป็นช่องทางท่าให้ธุรกิจเติบโตขึ้นในอนาคต
อันใกล้

INTERNET OF THINGS (IoT)
อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งIoT เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือเข้ากับอินเทอร์เน็ตและอาศัย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการด่าเนินการในกระบวนการ
โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถใช้ข้อมูลจากการเชื่อมโยง
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกส่าหรับการวิเคราะห์และวาง
แผนการด่าเนินการทีจ่ะน่าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการขนส่งสินค้า
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ส่งเสริมการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง

ทางธุรกิจ
และเตรียมเส้นทางโลจิสติกส์

ส ารองกรณีฉุกเฉิน

สนับสนุนความเชือ่มโยง
ของภาคธุรกิจขนส่ง
ทีย่ังสามารถเติบโตได้

กับสินค้าเกษตร หรือธุรกิจ 
SME ที่ได้รับผลกระทบ 

สนับสนุนโลจิสติกส์
ที่มีความปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
(Green & Safety Logistics)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ปรับกลยุทธ์

และเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ได้ทันต่อสถานการณ์

การใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ใช้ประโยชน์ Application 
หรือ Platform Online
ในการให้บริการโลจิสติกส์

การสร้างเครือข่าย
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

และสร้างพันธมิตรกับ
ผู้ประกอบการ
ในระดับภูมิภาค

การพัฒนาในอนาคตของระบบโลจิสติกส์

ภาครัฐ

ภาค
เอกชน

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม
และการด าเนินการตาม
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง

ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดจิิทัล
พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ด้านโลจสิติกส์และเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการเชื่อมโยง
การค้าสู่ e-Commerce

เร่งปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่อลดเงื่อนไขอุปสรรค
ของผู้ประกอบการ  

ปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการคลังสินค้า

เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ
ในรูปแบบ e-Commerce

ได้อย่างมืออาชีพ 
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คุณไพฑูรย์ จิรำนันตรัตน์
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นายกฯ เชิญภาคธุรกิจโลจสิติกสร์ว่มเวิรก์ชอป

เคลื่อนเศรษฐกิจฝ่าวิกฤติโควิด

Thai Logistics Service Provider Federation



China

“The Second Belt and Road”
Dubai 

Silk Road Multi-Modal
Mega Hub

Thailand Digital Logistics and E-Commerce Hub 
Model

“Thailand as Logistics Hub 
to Central Asia and western 

continents for ASEAN countries”

สรา้งตลาดใหมใ่หก้บัสนิคา้สง่ออกโดยเฉพาะสนิคา้
เกษตร อาหารและผลติภัณฑ ์Halal โดยใช ้

Logistics เป็นกลไกขบัเคลือ่น

Dubai as Logistics Hub to Europe, 
Africa and Latin America

Nanning China as Logistics Hub to 
Central Asia

Thai Logistics Service Provider Federation



THAILAND
LOGISTICS HUB

PLATFORM

1) เปลี่ยนผ่านกระบวนการ Logistics ไปสู่ “Digital Logistics” 2) สร้าง Single Standard ส าหรับการจัดการ Logistics ในประเทศ

เพื่อน าไปสู่การเป็น Digital Logistics Hub ส าหรับ Worldwide Logistics

น าไปสู่ ให้บริการแก่

Worldwide Logistics

จัดให้มีการการพฒันาแพลตฟอรม์การค้าดจิิทัลระหว่างประเทศของไทย หรึอ National Digital Trade Platform

Becoming “Thailand Digital Logistics Hub”

Thai Logistics Service Provider Federation



ศูนย์โลจิสติกส์เพ่ือพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัชุมชน

สง่เสรมิสนับสนุนผลติภัณฑ ์SME ไทยมี
มาตรฐานสากล

สนับสนุนการเขา้ถงึการขนสง่สนิคา้ทีม่ี
ประสทิธภิาพและตน้ทนุต า่

ใหค้วามรูเ้รือ่งบรรจภุัณฑเ์พือ่ยกระดับมูลคา่
ผลติภัณฑ์

สรา้งความมั่นใจในการเขา้ถงึบรกิาร
และการสนับสนุนของภาครัฐไดต้ลอดเวลา

สง่เสรมิสนับสนุนชอ่งทางจัดจ าหน่ายใหเ้กดิ
ความสะดวกสบายทัง้ผูข้ายและผูซ้ ือ้

สง่เสรมิสนับสนุนชอ่งทางการช าระคา่บรกิาร
ใหค้รอบคลมุหลายชอ่งทางและสะดวกสบาย

“Platform Development” “SME Development”

24/7 Services

E-Commerce Platform

การรับรองเอกสารใบอนุญาต Product Improvement

Logistics Facility

SME Incubation

Logistics Center for E-Commerce Village

Thai Logistics Service Provider Federation



-กฎระเบียบ-

สถานะผู้ประกอบการ MTO
ในพ.ร.บ.ศุลกากร

VAT 7% ทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่งออก
หรือผู้ใช้บริการ Logistics ในไทย

เขตปลอดอากรที่ปลอดใบอนุญาตและ
ภาษี VAT 7%3.2.1.

Thai Logistics Service Provider Federation
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