
• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,996 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 381 ราย ลดลง 13.4% และปิดกิจการ 182 ราย หรอืเพ่ิมขึ้น 304.4% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 215 ราย คิดเป็น 56.4% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และเพ่ิมขึ้น 5.9% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-ส .ค. 2565) มูลค่า 5,233.42 ล้านบาท คิดเป็น 13.2% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน
มากท่ีสุด ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (กรกฎำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.5%)

(10.8%)

(10.7%)

15.0%

6.5%

39.0%

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)

(9.8%)

(3.8%)

(3.4%)

100.5%

39.5%

352.8%ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ (2711)

น ้ามันปิโตรเลียมและน ้ามัน
ท่ีได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(12.5%)

(9.4%)

(5.8%)

97.8%

19.6%

81.1%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.7%)

(15.7%)

(10.1%)

6.5%

17.6%

3.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(21.6%)

(7.4%)

(6.6%)

39.1%

11.6%

-12.2%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.9%)

(25.1%)

(18.6%)

27.4%

24.2%

กำรขนส่งทำงถนน

จีน

ลาว

มาเลเซีย

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.9%)

(14.9%)

(10.4%)

-23.1%

18.0%

18.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ. 4)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรนครพนม
(ศภ.2)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.3%)

(5.0%)

(4.9%)

-0.1%

-17.1%

-50.1%

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(22.0%)

(11.3%)

(6.3%)

16.4%

-32.4%

-29.2%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(88.7%)

(6.9%)

(1.9%)

-11.2%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(71.8%)

(23.0%)

(2.1%)

1.5%

-55.7%

ยางสังเคราะห์ (4002)

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(95.2%) -23.4%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,221,717.43 

การเติบโต (YoY) 29.1%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 369,579.65 

การเติบโต (YoY)  21.6%

สัดส่วน 20.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 192,263.01 

การเติบโต (YoY) 23.8%

สัดส่วน 10.7%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,231.46 

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

14.7%

































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



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

-31.9%


ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (สิงหำคม 2565)

กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)

กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและ
สถานท่ีเก็บสินค้า (52291)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(14.9%)

(9.5%)

2,277.79

781.87

497.85

(43.5%)

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

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

67.9%



ควำมขัดแย้งจีน - ไต้หวัน อำจส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทำนโลก
• สถานการณ์ความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญต่อการขนส่งสินค้า 
หากสถานการณ์รุนแรงข้ึนและยืดเยื้อ เนื่องจากช่องแคบไต้หวันเป็นช่องทางการเดินเรือ
ที่ส าคัญ โดยกว่า 50% ของเรือตู้คอนเทนเนอร์ทั้งโลก สัญจรผ่านช่องแคบนี้ และยังเป็น
เส้นทางส าหรับการขนส่งสินค้าจ าพวกน ้ามันปิโตรเลียมดิบ 

• ไต้หวันยังเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ข้ันสูงสุด (Most Advanced Semiconductor)
มากกว่า 90% ของทั้งโลก ดังนั้น หากสถานการณ์รุนแรงจนการผลิตหยุดชะงัก ก็อาจส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ทั้งนี้ ในส่วนของไทย 
ปี 2564 มีการส่งออกสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ก่ึงตัวน าอ่ืนๆ (พิกัด 854150)     
ไปยังประเทศจีนเป็นอันดับที่ 5 มูลค่ากว่า 391,040 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตข้ึนจากปี 2562-
2563 ซึ่งมีการส่งออกมูลค่าเพียง 15,925 และ 5,410 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ

• นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา จีนออกมาตรการแบนการน าเข้าสินค้าจากไต้หวันกว่า 
2,000 รายการ (35 ประเภทสินค้า) เช่น อาหารทะเล น ้ามันปรุงอาหาร และขนม ฯลฯ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของไต้หวันได้ แต่เป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทย
ในการส่งสินค้าไปจีน โดยผู้ประกอบการต้องติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดต่อไป

กำรท่องเที่ยวไทยฟื้ นตัวต่อเนื่อง ปจัจัยบวกเศรษฐกิจไทย

• การท่องเที่ยวของไทยฟื้ นตัวต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวต่างชาติ      
ที่เดินทางมาประเทศไทยสะสม (ม.ค. - ส.ค. 65) มีจ านวนกว่า 4.64 ล้านคน โดยสัญชาติ
นักท่องเที่ยวที่มาไทยมากที่สุดในช่วงดังกล่าว คือ มาเลเซีย 0.65 ล้านคน (13.97%)
รองลงมา คือ อินเดีย 0.45 ล้านคน (9.69%) ลาว 0.28 ล้านคน (5.97%) และสิงคโปร์ 
0.19 ล้านคน (5.23%) ตามล าดับ 

• ด่านปาดังเบซาร์ เป็น 1 ใน 10 ด่านส าคัญ ที่ติดอันดับมีจ านวนนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามา     
มากที่สุด โดยในช่วง ม.ค.–ส.ค. 2565 มีจ านวนนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามากว่า 0.72 ล้านคน 
นอกจากนี้ จากการเปิดให้บริการขบวนรถด่วนพิเศษสายใต้ “กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์” 
เ พ่ิม ข้ึน ใน ช่วงต้น เดือน ส .ค .  2565 จึง เป็น อีกหนึ่ง ช่องทางที่ส า คัญในการ         
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมายังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

• จากการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ผู้ประกอบการในภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรเตรียม
ความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึนในช่วงปลายปีนี้ 
เพ่ือให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการดึงดูด
เม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมต่อไป

จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน ส.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน (49339)

(56.4%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(11.8%)

(10.5%)

5.9%

-8.2%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,996

เปิดกิจการใหม่ -13.4%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

304.4%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ



381

182 

-38.2%

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนสิงหาคม 2565

-21.3%





-



66.7%

อุปกรณ์บันทึกเทป (8523)





 





ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/การรถไฟแห่งประเทศไทย



Highlight ประเด็นส ำคัญ

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

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

4.32

1.84

ม.ค. 64 เม.ย. 64 ก.ค. 64 ต.ค. 64 ม.ค. 65 เม.ย. 65 ก.ค. 65

สถำนกำรณ์ห่วงโซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain) เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น

สัญญำณกำรฟื้ นตัวของห่วงโซ่อุปทำนโลก ปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกเริ่มมีทิศทางดีข้ึนเรื่อย ๆ โดยมีหลายสัญญาณท่ีสะท้อนถึงการฟื้ นตัว อาทิ

 ดัชนีวัดแรงกดดันในห่วงโซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain Pressure Index)
1
ลดลงต ่ำสุดในรอบ 18 เดือน ณ เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา และลดลง

จากจุดสูงสุดถึง 57% สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานโลกท่ีคล่ีคลายลง และสถานการณ์เริ่มเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

 ค่ำระวำงเรือลดลงต่อเน่ือง
2
ค่าระวางเรือท่ัวโลกโดยเฉล่ียลดลงถึง 45% จากจุดสูงสุดในปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีค่าระวางเรือเส้นทางจีน-อเมริกาฝั่ งตะวันตก 

ลดลงจากจุดสูงสุดถึง 72% หรือลดลงจาก 20,586 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 5,759 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้วิกฤตอัตราเงินเฟอ้สูงคล่ีคลายลง

 ระยะเวลำในกำรขนส่งทำงเรือเร่ิมลดลง เช่น เส้นทางจีน - อเมริกาฝั่ งตะวันตก เริ่มมีระยะเวลาในการขนส่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 หรืออยู่ท่ี
ประมาณ 24 วัน (ช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เส้นทางดังกล่าวใช้เวลาในการขนส่ง ประมาณ 20 -25 วัน)

ท่ีมา: 1 จัดท าโดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก)  2 อ้างอิงข้อมูลจาก Freightos ณ วันท่ี 19 ส.ค. 65  3 CNBC

ดัชนี Global Supply Chain Pressure (ลดลง = สถานการณ์ดีข้ึน)

จุดสูงสุด

คำดกำรณ์สำเหตุกำรฟื้ นตัวของห่วงโซ่อุปทำนโลก จากอุปสงค์ท่ีลดลง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราเงินเฟอ้สูง ส่งผลให้ความหนาแน่นในการขนส่ง
คล่ีคลายลง ส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับตัวลดลง นอกจากน้ี ส่วนหน่ึงอาจมาจากธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีเริ่มปรับตัวกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกท่ีเกิดข้ึนได้

แนวโน้มของสถำนกำรณ์ในระยะต่อไป ห่วงโซ่อุปทานการขนส่งของโลกคาดว่าจะฟื้ นตัวต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี หนทำงของห่วงโซ่อุปทำนโลกในกำรกลบัสู่
สภำวะปกติเหมือนช่วงก่อนโควิด-19 ยังคงมีควำมท้ำทำย โดยเฉพาะจากความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) เช่น ปมความขัดแย้ง      
จีน-ไต้หวัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero-Covid Policy) ของจีน หรือการเข้าสู่ช่วงท่ีมีการซ้ือขายสินค้าสูง (Peak Season)
ท่ีอาจท าให้ความสามารถในการขนส่งสินค้าตึงตัว ซ่ึงผู้ประกอบการยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 

เส้นทำง
ค่ำระวำงเรือ

(ดอลลำร์สหรัฐ)

(ณ 19 ส.ค. 65)

%YTD
เทียบกับ
จุดสูงสุด

ในปี 2564

China/East Asia –
North America (West Coast)

5,759 ▼-57.8% ▼-72.0%

China/East Asia –
North America (East Coast)

9,184 ▼-45.0% ▼-58.6%

China/East Asia –
North Europe

10,051 ▼-29.6% ▼-31.6%
ต ่าสุดในรอบ 18 เดือน 

อัตรำค่ำระวำงเรือ FBX รำยเส้นทำง (ดอลลำร์สหรัฐ)

ท่ีมา: Federal Reserve Bank of New York ท่ีมา: Freightos

ท่ีมา: Financial Times
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จากการพิจารณาภาพรวมงบการเงินกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ระหว่างปี 2562-2564 จาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) รายได้ท่ีเติบโตต่อเน่ือง 2) มูลค่ารายได้รวมสูง 
และ 3) การมีผลก าไรต่อเน่ือง สามารถจัดกลุ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรโลจิสติกสท่ี์น่าสนใจได้ ดังน้ี

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จึงควรใช้กลยุทธ์บริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง ท้ังการก าหนดโครงข่ายกระจายสินค้า     
การบริหารประสิทธิภาพลดการขนส่งเท่ียวเปล่า การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศช่วยในการวางแผน ท้ังน้ี รัฐควรสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพโลจิสติกส์
เพ่ือลดต้นทุน และเสริมศักยภาพให้แก่กลุ่มเข้มแข็งสูง เพ่ือรองรับการขยายการค้าโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขนส่งหลายรูปแบบอย่างต่อเน่ือง

กลุ่มเข้มแข็งสูง ได้แก่ ตัวแทนผู้รับจัดการขนสง่สินค้าและตัวแทนออกของ (TSIC 52292) และ
การบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า (TSIC 52291) ซ่ึงมีการเติบโตของรายได้
อย่างต่อเน่ือง เฉล่ียปีละ 40.3% และ 31.3% ตามล าดับ มีมูลค่ารายได้รวมสูงเป็นอันดับ 3 และ
อันดับ 5 (มีผู้ประกอบการจ านวนมาก) และมีผลก าไรต่อเน่ืองทุกปี 

กลุ่มที่มีรำยได/้ก ำไรเติบโตต่อเนื่อง เก่ียวพันกับการขนสง่ทางน ้า ได้แก่ การขนส่งสินค้าทาง
ทะเล (TSIC 50121) การบริการลากจูงและการดัน เรือล าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน ้า (TSIC 50122) 
การขนถ่ายสินค้า (Cargo handling) (TSIC 52241) ซ่ึงแม้รายได้รวมไม่สูงมากนัก แต่มี       
การเติบโตของรายได้และผลก าไรอย่างต่อเน่ือง คาดว่าสาเหตุมาจากการค้าระหว่างประเทศท่ีฟื้ นตัว

กลุ่มศักยภำพอ่ืน ๆ ได้แก่

 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร (TSIC 49323) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสร้างมูลค่ารายได้
มากเป็นอันดับ 1 (เฉล่ีย 3 ปี 2.84 แสนล้านบาท) มีจ านวนผู้ประกอบการมากกว่า 15,000 ราย 
แม้จะมีรายได้ลดลงในช่วงปี 2563 แต่ยังสามารถท าก าไรเติบโตได้ต่อเน่ืองเฉล่ีย 23.5%     
ซ่ึงคาดว่าในอนาคตจะมีการฟื้ นตัวของรายได้จากการเดินทางท่ีมากข้ึนด้วย

 ส่วนการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ (Courier activities) (TSIC 53200) ด้วยความต้องการ   
รูปแบบการขนส่งสินค้าข้ันสุดท้ายถึงมือลูกค้า (Last Mile Delivery) ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองโดยเฉล่ีย 52.2% และมีมูลค่าของรายได้เฉล่ียสูงเป็นอันดับ 6
แต่ก็พบว่ามีอัตราการขาดทุนรวมสงูข้ึนเฉล่ีย -637.3 % โดยคาดว่ามาจากการแข่งขันด้านราคา
ในตลาดท่ีสูงมาก

ภำพรวมงบกำรเงินกลุ่มโลจิสติกส์ศักยภำพ
ป ี2562-2564
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อัตรำกำรเติบโตของรำยได้เฉลี่ย (%)

ข้อมูล: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ 12 สิงหาคม 2565

การขนส่งและ
ขนถ่ายสินค้า ฯ

ตัวแทน
ผู้รับ
จัดการ
ขนส่ง
สินค้า ฯ

การบริหาร
จัดการด้านการ
ขนส่งและสถานท่ี

เก็บสินค้า

การขนส่งสินค้า
ทางทะเล ฯ

การขนถ่าย
สินค้า 
Cargo

การรับส่ง
เอกสาร/ส่ิงของ

การบริการลากจูง
และการดัน เรือ
ล าเลียง ฯ

ส่องศักยภำพผู้ประกอบกำรโลจิสติกสไ์ทย

สถำนกำรณ์ห่วงโซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain) เริ่มมีแนวโน้มดีข้ึน


