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รู้ทัน 
AEC ฉบับนี้ ขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 
Logistic ซึง่เป็นธรุกิจบรกิารทีส่�าคญัและเป็นตวัแปรทาง

ต้นทุนท่ีส�าคญัอย่างมากๆ ส�าหรบัการค้าขายของประเทศในปัจจบุนั
และอนาคตที่จะมีการเปดิเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
ปลายปี 2558 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (AEC) ท�าให้ผูล้งทนุต่างชาตโิดยเฉพาะจากประเทศสมาชกิ
อาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทยมาก
ข้ึน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็สามารถเข้าไปลงทุนและ
สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุม่ประเทศอาเซยีนได้เช่นกนั รวมถงึ
สร้างโอกาสการค้ากบักลุม่คูค้่าส�าคญัๆ เช่น ญีปุ่น่ จนี เกาหล ีอนิเดยี 
สหภาพยโุรป หรอืสหรฐัอเมรกิา จากสภาพการแข่งขนัทีจ่ะสงูขึน้นี ้จะ
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู ้ประกอบธุรกิจการค้าไทย ต้องเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน คุณภาพและลดต้นทุนสินค้า ซึ่งเป็น
ตวัแปรส�าคญัทีจ่ะยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัทางด้านการ
ค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าไทย นั่นคือการ
พฒันาประสทิธิภาพและการลดต้นทนุด้านการจดัการ Logistic ทีจ่ะ
เป็นภาคธุรกิจแรกๆ ที่เปิดเสรี เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

ทางส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างของธุรกิจบริการ Logistic ไทย ไว้เป็น 5 
ประเภท ได้แก่ การขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า บริการด้านพิธีการ

ต่างๆ บริการงาน Logistic ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเสริม และ
บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ ปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจ 
Logistic ในประเทศไทย มี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่ง
ทางบก ขนส่ง ทางน�้า ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทน
ขนส่งและคลงัสนิค้า รวมกว่า 10,000 บรษิทั และกว่าร้อยละ 80 เป็น
ผูป้ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางหรอื SMEs ส่วนผูใ้ห้บรกิาร 
Logistic แบบครบวงจร มักเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือผู้ประกอบการ

ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง

รองรับอาเซียน หรือไม่

 Logistic
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ไทยรายใหญ่ๆ เท่านั้น และแม้ผู้ประกอบธุรกิจบริการ Logistic ของ
ไทยจะมีจุดแข็งที่ความยืดหยุ่นในการให้บริการ แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ต้นทุน Logistic ของไทยซึ่งมีตัวเลขเฉลี่ยประมาณ 17.9% ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ กย็งัสงูกว่าประเทศคูแ่ข่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิงคโปร์และมาเลเซีย

นอกจากนี้ ทางกระทรวงคมนาคมก�าลังจะน�าเสนอโครงการ 
พ.ร.บ. กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน ก็
จะเสนอครม.ได้ ซึ่งหากพิจารณาโครงการต่างๆ ที่อยู่ใน พ.ร.บ. เงินกู้
แล้ว รฐับาลและกระทรวงคมนาคมจะเน้นหนักไปท่ีระบบรางมากกว่า
โหมดการขนส่งอืน่ๆ เนือ่งจากต้องการลดต้นทนุ Logistic ของประเทศ

ในขณะทีท่างศนูย์วจิยักสกิรไทยมคีวามคดิเหน็ว่าการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานทางน�้าเป็นอีกช่องทางในการส่งออกน�าเข้าของ
ประเทศและยังสร้างรายได้เข้าประเทศจ�านวนมหาศาลในแต่ละปี 
สามารถลดต้นทุน Logistic ได้มากกว่าระบบขนส่งอื่นๆ ด้วย แต่
ปัจจุบันการขนส่งทางน�้ายังคงเผชิญปัญหาหลายด้าน อาทิ อุปทาน
ขนส่งทางเรอืยงัคงเตบิโตเรว็กว่าอปุสงค์ อปุทานกองเรอืในด้านขนส่ง
ยังคงเติบโตในอัตราค่อนข้างสูง แต่เริ่มที่จะชะลอตัวลง เนื่องจากมี
ค่าระวางเรือที่ค่อนข้างต�่าและมีอัตราการแข่งขันที่สูง ขณะที่ความ
ต้องการของผู้บริโภคยังฟื้นตัวได้ไม่เร็วมากนัก 

แนวโน้มค่าระวางเรอืยงัคงไม่ฟ้ืนตวัดมีากนกั อปุสงค์ในด้าน
การขนส่งทางเรอืเตบิโตไม่ทนั จ�านวนอปุทานทีย่งัคงมอียูม่ากซึง่เป็น
สาเหตสุ�าคญัในการกดดนัดชัน ีBDI (Baltic Dry Index: ดชันีค่าระวาง
เรือ) และส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการยังไม่ฟื้นตัวเร็วมากนักและ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาตทิีก่ระทบต่อการขนส่งทางเรอื โดยเฉพาะ
เรือเดินสมุทรและการเข้าจอดในท่าที่ได้รับผลกระทบ อาทิ พายุแซนดี้
ในสหรัฐอเมริกา พายุในอินเดียและบราซิล ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ
ในการขนส่งทางเรือและสุดท้ายปัญหาด้านแรงงาน ในปัจจุบัน
นอกจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Logistic ต้องเผชิญกับภาระ
ต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าจ้าง
แรงงานขั้นต�่าเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญ
กับปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน
ธรุกิจและปัญหาจากเงินบาทแขง็ค่า ส่งผลต่อการส่งออกของไทย ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อเป็นลกูโซ่ต่อมายงัมกีารส่งออกสนิค้าทางเรอืด้วย
เช่นกัน

ศนูย์วจิยักสกิรไทย คาดว่าแนวโน้มของธรุกจิขนส่งทางเรอืใน
ปี 2556 น่าจะเติบโตดีขึ้นจากปัจจัยส่งเสริม คือการฟื้นตัวของภาค
การส่งออกไทย อันเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่
มีเสถียรภาพมากขึ้นและหลายประเทศยังมีมาตรการกระตุ ้น
เศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สินค้าส่งออกทางเรือของ
ไทยที่ส�าคัญมีแนวโน้มดีขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศที่คาดว่าหลายอุตสาหกรรมจะกลับมาผลิตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพในปีนี้และมีปัจจัยเฉพาะของภาคอุตสาหกรรม อาทิ การ
ปรับแผนธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตยานยนต์ ที่เน้นการผลิตเพื่อ
การส่งออกมากขึ้นหลังจากส้ินสุดนโยบายรถคันแรก โดยศูนย์วิจัย
กสิกรไทย มองว่าในปี 2556 นี้ การส่งออกรถยนต์ของไทยน่าจะมี
ประมาณ 1,230,000 ถึง 1,290,000 คัน หรือเติบโตร้อยละ 20-26 
นอกจากนี้ ในด้านสินค้าเกษตรทั้งปริมาณและราคาสินค้าเกษตรมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จึงคาดว่ามูลค่าการขนส่งสินค้าทางเรือในปี 
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เปิดให้บริการในปี 2563-2564
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2556 จะมีปริมาณตู้สินค้า

ผ่านเข้า-ออกท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 6.3-6.6 ล้านตู้ต่อปี จาก
ประมาณ 6 ล้านตูใ้นปี 2555 และปรมิาณตูส้นิค้าผ่านเข้า-ออกท่าเรอื
จะเกินขีดความสามารถในช่วงปี 2562-2563 ที่ประมาณ 11-13 ล้าน
ตูต่้อปี จงึจ�าเป็นจะต้องมกีารวางแผนทีจ่ะพฒันาท่าเรอืแหลมฉบังเฟส 
3 เพือ่รองรบัปรมิาณการเตบิโตของสนิค้า ซึง่หากไม่เร่งด�าเนนิการอาจ
จะท�าให้ในอนาคตเกดิปัญหาการคมนาคมขนส่งทางทะเลทีแ่ออดัและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการขนส่งสินค้าน�าเข้าและส่งออกทางน�้า

การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน�้าก็ถือว่า
เป็นตวัแปรส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพการขนส่งของไทยเพ่ือรองรบั
โอกาสและการแข่งขันที่จะมาพร้อมกับ AEC ในอนาคต ที่ภาครัฐตั้ง
เป้าหมายผลกัดนับทบาทให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้าน Logistic 
ในภูมิภาคอาเซียน

ดังนัน้ ทางกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วย
งานสนบัสนนุผู้ส่งออกและผู้ประกอบธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ จงึ
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและอุตสาหกรรม
บรกิารด้าน Logistic ของไทย เพือ่มุง่ลดต้นทนุ Logistic อย่างไรกต็าม 
เรือ่งทีอ่ยากจะเตือนคือ ให้ผู้ประกอบการต่ืนตัวในการพฒันาศกัยภาพ 
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ติดตามข่าวสารจากส�านัก Logistic การค้า ซ่ึง
เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงและมกีารจดัโครงการและกจิกรรม
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การน�าคณะผู้ประกอบ
การของไทยเดินทางไปเจรจาการค้าในต่างประเทศเพือ่สร้างพนัธมติร
ทางการค้าพร้อมทั้งขยายตลาด รวมถึงการจัดโครงการลดต้นทุน 
Logistic ส�าหรับผู้ส่งออกและโครงการศึกษาเส้นทาง การขนส่งเพื่อ
รองรับการแข่งขันในอนาคต

ที่มา: สยามธุรกิจ
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 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

2556 อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8-10 เป็น 129,600-133,000 
ล้านบาท จาก 121,000 ล้านบาทในปี 2555 แต่หากวัดจากปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งน�าเข้าและส่งออก คาดว่าจะมีปริมาณ
สินค้าส่งออกและน�าเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ
ประมาณ 87-89 ล้านตันในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4-8 จากประมาณ 
84 ล้านตันในปี 2555 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8)

ประเทศไทยยงัมปีระเดน็ท้าทายหลายประการในการทีจ่ะเพิม่
ศกัยภาพในการแข่งขนั เน่ืองจากการขนส่งทางน�า้ในปัจจบุนัเผชญิกบั
ปัญหาในหลายด้าน ทัง้ความกว้างของร่องน�า้และแม่น�า้ตืน้เขนิท�าให้
ไม่สามารถขนส่งสินค้าทางน�้าได้ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เอื้อ
อ�านวยเพียงพอ อาทิ ท่าเรือมีความแออัดและไม่มีถนนเชื่อมต่อกับ
ท่าเรือโดยตรง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในด้านของกฎหมายท่ีมีความล้าสมัย
เนื่องจากใช้มาตั้งแต่ปี 2457 โดยมีประเด็นส�าคัญ อาทิ การออกใบ
อนุญาตเดินเรือและการต่อทะเบียนเรือ โดยปัจจุบันเม่ือจดทะเบียน
เรือแล้วต้องขออนุญาตเดินเรืออีกครั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซ�้าซ้อน ซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่จะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาจากทั้งฝั่งภาครัฐและเอกชน 
เพือ่ทีจ่ะเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย เนือ่งจาก
ประเด็นเหล่านี้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีถึงจะแล้วเสร็จ ทั้งในด้านข้อ
กฎหมายและการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน�้า

อย่างไรกต็าม รฐับาลมโีครงการขยายท่าเรอืแหลมฉบงัเฟส 3 
เพื่อให้สามารถรองรับตู้สินค้าเพิ่มอีก 7 ล้านตู้ต่อปี รวมเป็น 18 ล้าน
ตูต่้อปี จากปัจจบุนัท่ีมศีกัยภาพรองรบัปรมิาณตูส้นิค้าเพยีงประมาณ 
11 ล้านตู้ต่อปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนรวม 8.8 หมื่นล้าน
บาท ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 ปี โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ
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