
• ธุรกิจโลจิสติกสม์ีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,352 รำย โดยเปดิกิจการใหม่ 329 ราย ลดลง 6.3% และปดิกิจการ 57 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 62.9% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่ีอน

• ธุรกิจโลจิสติกสท่ี์น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปดิกิจการใหม่ จ านวน 164 ราย คิดเปน็ 49.8% ของกิจการเปดิใหม่ท้ังหมด และลดลง 9.4%
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่ีอน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปดิกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-พ.ค. 2565) มูลค่า 4,274.11 ล้านบาท คิดเป็น 22.4% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติ
ท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และเกาหลีใต้ ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (เมษำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.3%)

(10.5%)

(8.8%)

15.1%

4.5%

20.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ

ฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(11.2%)

(3.9%)

(3.1%)

135.0%

57.4%

-5.3%ช้ินส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามันท่ี
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.5%)

(8.8%)

(7.6%)

122.6%

6.5%

97.7%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.0%)

(17.7%)

(9.4%)

58.8%

23.8%

-0.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(19.5%)

(7.5%)

(7.5%)

32.4%

525.5%

10.3%

อากาศยาน (8802)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(54.3%)

(24.0%)

(17.9%)

34.5%

28.7%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

พม่า

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.1%)

(13.7%)

(13.0%)

1.0%

30.2%

7.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.8%)

(5.7%)

(4.9%)

2.1%

-7.8%

56.7%

ยางธรรมชาติ (4001)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(29.5%)

(7.1%)

(6.5%)

15.9%

-65.3%

36.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.1%)

(8.7%)

(5.4%)

7.7%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(61.8%)

(29.7%)

(2.7%)

20.2%

6.0%

-24.0%

ยางสังเคราะห์ (4002)

แผ่นช้ินไม้อัด (4410)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(95.4%) 13.9%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,132,186.89 

การเติบโต (YoY) 27.4%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 363,036.97 

การเติบโต (YoY)  35.4%

สัดส่วน 22.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 140,525.60 

การเติบโต (YoY) -5.0% 

สัดส่วน 8.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,263.16 

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

40.8%





































สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)



สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

327.9%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (พฤษภำคม 2565)

กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)

กิจกรรมการบริการอื่นๆท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร
((52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(11.1%)

(7.3%)

2,277.00

474.51

311.83

(53.3%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.1%



ควำมกังวลต่อกำรขนส่งเส้นทำงเอเชีย-ยุโรป

• กรณีพิพาทรัสเซีย–ยูเครนกระทบต่อการขนส่งในเส้นทางเอเชีย-ยุโรป   
ท้ังทางเรือ ทางราง และทางอากาศ จากการเล่ียงเส้นทางขนส่งท่ีผ่าน
รัสเซีย อาจท าให้การจราจรในท่าเรือหลักของยุโรปทวีความแออัด      
มีอุปสรรคการขนส่งทางรางเส้นทางจีน-ยุโรปซ่ึงเป็นช่องทางหลัก และ
การปดิน่านฟา้รัสเซีย ประกอบกับราคาน ้ามันเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะกระทบต่อ
อัตราค่าระวางเรือไปยังยุโรปสูงข้ึนด้วย

จีนยกระดับมำตรกำรปอ้งกันโรคฝีดำษลิง 

• การยกระดับมาตรการป้องกันโรคฝีดาษลิง อาจส่งผลต่อความล่าช้า
ของการขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีน ด้วยด่านศุลกากรจีนเพ่ิมข้ันตอน    
และความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน า เ ข้ามากข้ึน ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการอาจต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือวางแผน
ขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีนไม่ให้เกิดความล่าช้า 

(ท่ีมา: ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

โอกำสส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยเพ่ิมข้ึน

• มาตรการงดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในหลายประเทศท่ัวโลก และ
ความกังวลต่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศต่าง ๆ จะเป็นโอกาส
ของไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
สถานการณ์โควิด-19 เร่ิมผ่อนคลาย ด่านการค้าต่าง ๆ เร่ิมกลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติ ส่งผลเชิงบวกต่อภาคโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ 
การขนส่งทางเรือ ผู้ให้บริการคลังสินค้า และธุรกิจโลจิสติกสท่ี์เก่ียวเน่ือง

กำรฟื้ นตัวกำรท่องเท่ียวไทย

• สถานการณ์ท่องเท่ียวไทยเร่ิมกลับมาฟื้ นตัว ในช่วง 5 เดือนแรกของป ี
2565 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 1.34 ล้านคน และ
นักท่องเท่ียวไทยเดินทางในประเทศ 160 ล้านคน/คร้ัง โดยมีเป้าหมาย
ตลอดปีรวมอยู่ท่ี 7-10 ล้านคน ซ่ึงส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารท่ีคิดเปน็ 12.0% ของค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียว

จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน พ.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน (49339)

(49.8%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(16.4%)

(9.4%)

-9.4%

-

29.2%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,352

เปิดกิจการใหม่ -6.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

62.9%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ



329

57 

576.3%

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565

 18.2%















สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565

กำรส่งออกข้ำวไทย
ส่ีเดือนแรก เติบโตสูง 52.7%

1 ประเทศแถบเอเชียตะวันออก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ไต้หวัน จีน และฮ่องกง
2 ประเทศแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน อิสราเอล อิรัก อิหร่าน จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี เยเมน และปาเลสไตน์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กำรส่งออกข้ำวไทย ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมำณ 2.29 ล้ำนตัน 
เติบโตสูงถึง 52.7% (YoY) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 39,445.78 ล้านบาท 

ปัจจัยส าคัญมาจากปริมาณส่งออกข้าวขาว 1.13 ล้านตัน เติบโตสูงข้ึนกว่า 1 เท่า (ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 
55.3% ของปริมาณส่งออกข้าว)

 ข้าวและสินค้าเกษตรของไทยมีศักยภาพส่งออกเพ่ิมข้ึนในปีนี้ เนื่องจากผลผลิต
ทางการเกษตรของโลกในภาพรวมลดลง 
 ดัชนีราคาอาหารโลก (FAO Food Price Index: FFPI) เดือน พ.ค. 2565 เพ่ิมขึ้น
ถึง 29.3% (YoY)

 ดัชนีราคากลุ่มซีเรียล (เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟา่ง) เพ่ิมขึ้น 39.7%
(YoY) เนื่องจากอินเดียซ่ึงเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก มีมาตรการ
จ ากัดการส่งออก  

 ดัชนีราคากลุ่มน ้าตาล เพ่ิมขึ้น 13.5% (YoY) เนื่องจากราคาน ้ามันที่สูงขึ้นส่งผลให้
บราซิลซ่ึงเป็นผู้ส่งออกน ้าตาลอันดับ 1 ของโลก น าอ้อยบางส่วนไปผลิตเอทานอล 
ทดแทนน ้ามันที่ราคาสูงขึ้น

ปัจจัยหนุนจากมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าเกษตรในหลายประเทศ        
การอ่อนค่าของเงินบาท และความกังวลต่อความมั่นคงด้านอาหาร ส่งผลให้หลายประเทศ
เร่งน าเข้าข้าว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และตะวันออกกลำง   
ที่มีปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวไทยเพ่ิมขึ้น 57.4 % และ 325.4 % ตำมล ำดับ

ค่ำระวำงเรือปรับตัวลดลงในเดือนที่ผ่ำนมำ แม้จะยังทรงตัวในระดับสูง
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดยอัตราค่าระวางเรือ
รายสัปดาห์ของ FBX เส้นทาง China/East Asia – North America
(West Coast) ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 12,512 
ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงต ่าที่สุดในปีนี้ ลดลงจากวันแรกของปี (%YTD) 8.2%
ลดลงจากจุดสูงสุดปี 2564 ถึง -39.2% ในขณะที่ เส้นทำงอ่ืน ๆ          
มีทิศทำงปรับลดลงเช่นกัน

กำรลดลงของค่ำระวำงเรือในช่วงนี้ เป็นผลจำกควำมต้องกำรสินค้ำ 
(Demand) และกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำของจีนชะลอลง เนื่องมาจาก
มาตรการควบคุมโควิดของจีน โดยในเดือนเมษายน 2565 มูลค่าการ
ส่งออกของจีน เติบโตเพียง 3.9% ซ่ึงเป็นการเติบโตต ่าที่สุดตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2563 ในขณะที่มูลค่าการน าเข้า ไม่มีการเติบโตข้ึนจากปีที่แล้ว
(ท่ีมา: CNBC)

ประเทศท่ีมีปริมำณน ำเข้ำข้ำวจำกไทยสูงท่ีสุด ช่วง ม.ค. - เม.ย. 2565

105,385 ตัน

172,585 ตัน

244,289 ตัน

290,213 ตัน

401,402 ตัน

ญ่ีปุน่

แอฟริกาใต้

จีน

สหรัฐอเมริกา

อิรัก

ค่ำระวำงเรือ
ลดลงมำกกว่ำ 30% จำกจุดสูงสุดในปีที่ผ่ำนมำ

ทั้งนี้ แนวโน้มค่ำระวำงเรือในระยะต่อไปอำจมีทิศทำง
ค่อนข้ ำงคงที่  และยังไม่ป รับลดลงอย่ำงต่อเนื่องมำก 
เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าระวางเรือทรงตัวในระดับสูง 
เช่น ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนที่ยังต้องเฝ้าระวัง และ
ราคาน ้ามันเช้ือเพลิงที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ 
หลายสายเรือได้มีการแล่นเรือเปล่า (Blank Sailing) เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้สมดุลกับความต้องการสินค้า (Demand) ที่ลดลง ซ่ึงจะ
ช่วยชะลอไม่ให้ค่าระวางเรือปรับลดลงอย่างรวดเร็วได้

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

อัตรำค่ำระวำงเรือ FBX รำยเส้นทำง (ดอลลำร์สหรัฐ)

เส้นทำง

อัตรำค่ำระวำงเรือ

ณ วันท่ี 13 พ.ค. 65

(ดอลลำร์สหรัฐ)

%YTD
เทียบกับ
จุดสูงสุด
ในปี 2564

China/East Asia –
North America (West Coast)

12,512 ▼-8.2% ▼-39.2%

China/East Asia –
North America (East Coast)

15,982 ▼-4.3% ▼-27.9%

China/East Asia –
North Europe

10,065 ▼-26.0% ▼-28.1%

 ทั้งนี้  ยังมีความท้าทายจากราคาข้าวไทยที่ สูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง อย่างเวียดนาม และอินเดีย ราคาปุ๋ย    
ที่ พุ่งสูง รวมทั้งราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึนต่อเนื่อง
ส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่ง

 ในระยะส้ัน รัฐควรส่งเสริมการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยการผลิต และในระยะยาวหลายฝ่ายอยู่ระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุน
การขนส่ง และการใช้พลังงานทางเลือก

 รวมทั้ง กำรสร้ำงภำพลักษณ์ และกำรวำงต ำแหน่ง
ทำงกำรตลำดข้ำวไทยคุณภำพสูง เช่น การพัฒนา
แพลตฟอร์มระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอินทรีย์ 
www.tracethai.com เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพ
ข้าวอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ 

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ https://tradereport.moc.go.th/
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ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของจีน ระหว่าง พ.ค. 64-เม.ย. 65
(หน่วย: ล้านตัน)

2564                                        2565

ท่ีมา: Freightos

กำรเติบโตปริมำณกำรน ำเขำ้ข้ำวไทย

ตะวันออกกลำง

325.4 %

เอเชีย
ตะวันออก

57.4 %
▲ 535.7%

▲ 52.8%

▲ 124.9%

▼ -3.9%

▲ 1.6%

ท่ีมา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)


