
จ ำนวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทำงเข้ำประเทศไทย ปี 2562-2565

• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 39,471 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 169 ราย ลดลง 19.5% และปิดกิจการ 267 ราย เพ่ิมขึ้น 8.5% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 87 ราย คิดเป็น 51.5% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 17.9% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร และการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-ธ.ค. 2565) มูลค่า 20,823.54 ล้านบาท คิดเป็น 5.63% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน
มากท่ีสุด ได้แก่ สิงคโปร์ ดัช จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น และอเมริกัน ตามล าดับ ส าหรับธุรกิจท่ีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศท่ีมีตารางเวลา คิดเป็น 68.0% ของการ
ลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (พฤศจิกำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(20.0%)

(12.0%)

(9.8%)

16.6%

7.8%

22.4%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ (C1&C2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ฝ่ายบริการศุลกากรที 5 ่
(สทบ.)

ด่านศุลกากรมาบตาพุด 
(ศภ.1) (ปิโตรเลียม)

สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.3%)

(4.0%)

(3.7%)

328.6%

29.0%

18.1%ช้ินส่วนรถยนต์ (8708)

ยานยนต์ (8703)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.0%)

(8.1%)

(5.5%)

24.3%

138.3%

-21.5%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(18.5%)

(14.4%)

(9.7%)

22.3%

-17.1%

-5.6%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(20.6%)

(8.7%)

(6.6%)

16.9%

-3.4%

-19.2%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.5%)

(26.4%)

(19.0%)

15.5%

10.8%

กำรขนส่งทำงถนน

จีน

ลาว

มาเลเซีย

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(18.0%)

(16.2%)

(13.5%)

7.4%

-16.8%

29.5%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ.4)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(6.8%)

(5.5%)

(5.4%)

-25.7%

-2.2%

68.3%

เพชร (7102)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(21.6%)

(15.1%)

(6.6%)

-16.9%

-18.4%

17.7%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

เกาหลีใต้

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(84.3%)

(4.8%)

(4.5%)

-12.4%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ทางรถไฟ

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(65.8%)

(31.8%)

(1.7%)

25.5%

-41.0%

ยางสังเคราะห์ (4002)

กระเบ้ือง (6809)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(99.5%) -11.3%

1,196,925.85 

การเติบโต (YoY) 17.9%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 378,744.89

การเติบโต (YoY)  4.6%

สัดส่วน 21.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 169,611.44

การเติบโต (YoY) 6.9%

สัดส่วน 9.7%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,153.93

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

1.8%



















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



สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (ธันวำคม 2565)

การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศท่ีมี
ตารางเวลา (51101)

การขนถ่ายสินค้า (52241)

กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(13.1%)

(4.4%)

14,156.79

2,719.77

912.19

(68.0%)

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

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

68.3%



จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน ธ.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึง
คนโดยสาร (49323)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(51.5%)

การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน (49339)

(14.8%)

(11.8%)

-17.9%

150.0%

จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 39,471

เปิดกิจการใหม่ -19.5%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.5%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ



169

267 

-17.9%

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย
ฉบับเดือนธันวาคม 2565

-12.1%



433.6



เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)





















 



ฟื้ นช่องทำงกำรค้ำ ด่ำนสะพำนมิตรภำพไทย-เมียนมำ แห่งที่ 1

ประเด็นควำมท้ำทำย

เวียดนำมจึงมีกำรเติบโตของใหม่ทั่วโลก 50 แห่ง อัตรำกำรเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปี แบบทบต้น 
(CAGR) ในช่วงปี 2565-2560 ของว่ำจะอยู่ท่ีร้อยละ 5.5 ควบคู่กับ กำรฟื้นตวัอย่ำงแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจทัง้หมดหลงักำรระบำดของโควิด 19 เม่ือวนัท่ี 15

ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา /สศช.

จับชีพจรโลจิสติกส์

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ โทร 0 2507 5857



-39.4%



-





จีนเปดิประเทศ โอกำสที่มำพร้อมควำมท้ำทำยของธุรกิจโลจิสติกส์
• วันท่ี 12 ม.ค. 2566 ด่านพรมแดนทางบกถาวรแม่สอด-เมียวดี บริเวณสะพานมิตรภาพ

ไทย-เมียนมา แห่งท่ี 1  เปิดด าเนินการอีกคร้ัง หลังปิดช่วงโควิด-19 (ด่านสะพานมิตรภาพไทย -
เมียนมา แห่งท่ี 2 อนุญาตขนส่งสินค้าและน าเข้าแรงงานต่างด้าวตามความตกลง (MOU)
ตามปกติ แม้ในช่วงโควิด) ซ่ึงเป็น

มูลค่ำกำรค้ำบริเวณชำยแดนแม่สอด (ลบ.)

74,509 77,310 73,431

105,827
120,946

2 56 1 2 562 2 563 2 564 2 565

(พ .ย . )

หมายเหตุ: มูลค่าการค้ารวม ด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
ด่านพรมแดนแม่สอด(สะพานมิตรภาพไทย-พม่า) 

สินค้ำส่งออกส ำคัญ (ปี 2565)
3 อันดับดับแรก

1 น ้ามัน (พิกัด 2710)

2 อุปกรณ์ส่ือสาร (พิกัด 8517)

3 เครื่องด่ืม (พิกัด 2202)

สินค้ำน ำเข้ำส ำคัญ (ปี 2565)
3 อันดับดับแรก

1 ข้าวโพด (พิกัด 1005)

2 เหล็ก (พิกัด 7204)

3 ธัญพืช (พิกัด 1103)

โอกาสในการฟื้ นช่องทางการค้าไทย-เมียนมา

ท่ีมา: ส านักงานจังหวัดตาก

• หลังจากท่ีจีนมีการเปิดประเทศเม่ือวันท่ี 8 ม.ค 2566 จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว 
โดยเฉพาะภาคบริการท่องเท่ียวและขนส่งผู้โดยสาร ท้ังน้ี ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศท่ีชาวจีน
ต้องการมาเยือนมากท่ีสุด โดยคาดจะมีนักท่องเท่ียวจีนเข้าไทยในปี 2566 กว่า 23 ล้านคน

• อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ความท้าทายของทุกภาค
ส่ ว น ใ น ก า ร ก า ห น ด
ม า ต ร ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง  
ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า รณ์ 
เพ่ือให้การด าเนินการทาง
เศรษฐกิจ ท้ังการค้าและ
การบริการเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน เกิดการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจควบคู่กับ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ต่ อ
นักท่องเท่ียวและประชาชน

จ ำนวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทำงเข้ำประเทศไทย 
ปี 2562-2565 และคำดกำรณ์ปี 2566 (คน)

10,997,169

1,249,910

13,043 219,421

23,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2562 2563 2564 2565

(ม.ค.-พ.ย.)

2566



สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนธันวาคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

ท่ีมา: กระทรวงแรงงาน /ส านักงานสถิติแห่งชาติ/ธนาคารแห่งประเทศไทย/ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย /สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) /World Economic Forum/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ INSEAD

อีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโลจิสติกส์

Highlight ประเด็นส ำคัญ

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ โทร 0 2507 5857

แรงงำนภำคโลจิสติกส์ หนึ่งในปัจจัยส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจของประเทศ

• แรงงานเป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ เมกะเทรนด์ส่งผลให้มีการเปลี่ยน
บทบาทในภาคแรงงาน ให้รองรับสถานการณ์ความ       
ไม่แน่นอนของโลก และการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ 
เช่น การปฏิวัติทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และโรคอุบัติใหม่ ซ่ึง

กำรเจริญเติบโตของภำคบริกำรธุรกิจโลจิสติกส์

หลั งจากสถานการณ์ โควิ ด
คลี่คลาย การเจริญเติบโตของ
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ เ ร่ิม
กลับมามีความส าคัญย่ิงขึ้น

กำรลงทุนภำคบริกำร
โลจิสติกส์ในไทย ปี 2565

348,933.70 ล้านบาท

%อัตรำกำรเติบโตของจ ำนวนกำรจ้ำงงำน

ระหว่ำง Covid-19ก่อน Covid-19
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สถิติแรงงำนภำคบริกำรโลจิสติกส์ปี 2564

จ ำนวนกว่ำ 

2.8 ล้ำนคน
(สัดส่วน 7.4 % 

ของแรงงำนท้ังประเทศ)
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แนวโน้มจ ำนวนแรงงำนในภำคบริกำรโลจิสติกส์
(+21.8%)

• กำรขนส่งทำงรำง : การส่งเสริมกำรเชื่อมต่อรำงรถไฟ

เพ่ือขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกับรถไฟควำมเร็ว

สูงของจีน หนุนให้เกิดความต้องการแรงงานท่ีมีความรู้

ด้านเทคโนโลยีระบบราง และการผลิตชิ้นส่วนของระบบราง 

ท้ังน้ี ไทยมีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบราง(องค์การมหาชน)” ในปี 2564 มีหน้าท่ีวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรระบบราง

• กำรขนส่งทำงอำกำศ :ไทยมีเป้ำหมำยกำรเป็นศูนย์กลำง

กำรบินในภูมิภำค แต่อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

(Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ยังขาด

แรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะด้าน เช่น บริการซ่อมบ ารุงเพ่ือ

รองรับการเติบโตในอนาคต ซ่ึงมีการคาดการณ์มูลค่า

ตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานไทยในปี 2568 

จะสูงถึง 1,427 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ย   

ร้อยละ 35.7 ในอีกทุก 5 ปีถัดไป

• หลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ปัจจุบันเน้น

เร่ืองการควบคุมสินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ ฯลฯ แต่ยังขาดกำรส่งเสริมทักษะดิจิทัล เห็นได้

จากรายงาน THE GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS 

INDEX 2022 ในส่วนทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ไทย

อยู่ล าดับท่ี 73 จาก 133 ประเทศ) ประกอบกับทิศทางของ

ภาคโลจิสติกส์ที่เทคโนโลยีใหม่เร่ิมเข้ามามีบทบาท เช่น 

การบริหารงานด้วยข้อมูลโลจิสติกส์ (Digital Logistics) 

ซ่ึงไทยควรเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจดิจิทัล จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพห่วงโซ่อุปทำน

ให้สำมำรถแข่งขันในเวทีโลก และบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็น

ศูนย์กลำงโลจิสติกส์ (Logistics Hub) ในภูมิภำค

แนวโน้มควำมต้องกำรแรงงำนด้ำนโลจิสติกส์ในอนำคต 

• พ้ืนท่ีท่ีมีจ านวนแรงงานภาคบริการโลจิสติกส์มากท่ีสุด 
ได้แก่ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ 

(-24.5%)

• พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(South East Asia: SEA) มีแนวโน้มขยายตัวข้ึนเป็นโอกาสเตรียมพร้อมของ

ภาคโลจิสติกส์

• เ ม่ือการช้อปปิ้ งออนไลน์มีปริมาณมากข้ึน แนวโน้มการซ้ือสินค้าจึงมีความ

หลากหลายมากข้ึน ดังน้ัน ภาคบริการโลจิสติกสจ์ึงต้องเตรียมพร้อมรองรับความ

หลากหลายท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่คุณค่าโลจิสติกส์ใน SEA ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ท้ัง

ในเร่ืองความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ช่องทางการค้า และประเภทผลิตภัณฑ์

• จุดหักเหของธุรกิจอีคอมเมิ ร์ซใน 

SEA จากการเ ข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นโอกาสของแพลตฟอร์ม

ตลาดกลาง เช่น Lazada, Shopee 

,Tokopedia, Tiki และ Sendo

ปี 2560 – 2564

ยอดขำย (e-Commerce Sales)

เติบโต +40% ต่อปี
โดยเฉพาะกำรค้ำปลีกอีคอมเมิร์ซ
มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น จาก 5% เป็น 20%

คำดกำรณ์มูลค่ำตลำดอีคอมเมิร์ซ

ใน SEA ในปี 2569

230 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เติบโต +22%

• จากการท่ีอีคอมเมิร์ซใน SEA เติบโตข้ึน ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย

มากข้ึน ถือเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับภาคบริการโลจิสติกส์ของไทย ภาคส่วนต่างๆ ท้ัง

รัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อม ปรับตัวรองรับแนวโน้มด้านต่าง ๆ เช่น การ

เร่งพัฒนา และส่งเสริมการประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล

ความเคล่ือนไหวของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขัน

ได้ในตลาดภูมิภาคต่อไป

5% 20%

• อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 

มีอัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซเฉลี่ย 30%
(อินโดนีเซียเป็นผู้ขับเคลื่อนหลกั

จากการมีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ 

คิดเป็น 51% ของมูลค่าส่วนเพ่ิม 
(Total incremental gross merchandise value))

• ฟลิิปปินส์ ไทย และเวียดนำม 

มีอัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซเฉลี่ย 15%

อัตรำกำรเข้ำถึงอีคอมเมิร์ซใน SEA

(e-commerce penetration rate)

ท่ีมา: Mckinsey

แนวโน้มส ำคัญ ได้แก่

(1) B2C (Business-to-Consumer) ในประเทศ การขนส่งตามผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย

• รูปแบบกำรส่งคืน เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ซ่ึงเปน็

ยอดขายส่วนใหญ่ของอีคอมเมิร์ซ) เปน็กลุ่มสินค้าท่ีส่งคืนบ่อยท่ีสุด 

รวมถึงการส่งมอบท่ีไม่ส าเร็จคาดว่าจะมีเพ่ิมข้ึน โดยพบบ่อยในการส่งแบบ

เก็บเงินปลายทาง (Cash On Delivery: COD) มากกว่า

• ร้ำนโชห่วยออนไลน์ (E-Grocery Store) เติบโตอย่างรวดเร็วและมี

ศักยภาพสูง แม้ว่าปจัจุบันอัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซกลุ่มน้ีมีเพียง 2%

ของมูลค่าการใช้จ่ายด้านการค้าปลีก (คิดเปน็ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

จากมูลค่ารวม 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐใน SEA) ซ่ึงในป ี2568 คาดว่า

ยอดขายอีคอมเมิร์ซโชห่วยจะสูงถึง 2.5 หม่ืนล้านดอลลาร์    

(2) กำรค้ำข้ำมแดน ในรูปแบบ B2B2C และบริกำรแบบครบวงจร (Fulfillment) 

ซ่ึงจะมีความได้เปรียบในเร่ืองความรวดเร็วของ B2B2C ใช้เวลาน้อยเพียง 3-5 วัน 

(ขณะท่ี B2C ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 วันในการจัดส่งสินค้าทางทะเล) และมี

มูลค่าสั่งซ้ือราคาไม่สูง เฉล่ียเพียง 10 ดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงจะท าให้ความนิยมเพ่ิมข้ึน 

• กำรจัดกำรสินค้ำขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองใช้ และของตกแต่งบ้าน 

ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วใน SEA โดยคาดว่าในปี 2568 จะมี

ยอดขายกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตมากท่ีสุดใน

ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ซ่ึงต้องเพ่ิมความ

ความสามารถในห่วงโซ่อุปทานการจัดการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

จ ำนวนแรงงำนโลจิสติกส์รำยภูมิภำค ปี 2564

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ
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