สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565

จับชีพจรโลจิสติกส์
กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (กรกฎำคม 2565)

จานวน

262



เปิดกิจการใหม่

การเติบโต (YoY)

-45.0%

75



47.1%

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC)
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทั้งหมด

(52.7%)

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน

(13.7%)

ตัวแทนดาเนินพิ ธีการศุลกากร

ที่มา: กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

การเติบโต (YoY)

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)
(49339)

(9.5%)

(52292)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือน ก.ค. 2565

-40.3%
-40.0%



จำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,797

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด

(TSIC)

สัดส่วน*



ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง



ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

-3.8%

สัดส่วน*

2,277.79

(47.4%)

474.31

(9.9%)

467.77

(9.7%)

กิจกรรมสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)
ตัวแทนดาเนินพิ ธีการศุลกากร (52292)

ที่มา: กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

(TSIC)

มูลค่า (ล้านบาท)

ที่มา: กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

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

้ 47.1% เมือ
่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจำนวนนิติบุคคลรวม 38,797 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 262 ราย ลดลง 45.0% และปิดกิจการ 75 ราย หรือเพิ่ มขึน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จานวน 138 ราย คิดเป็น 52.7% ของกิจการเปิดใหม่ทั้งหมด และลดลง 40.3% เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนดาเนินพิ ธีการศุลกากร ตามลาดับ
• กำรลงทุน จำกต่ำ งประเทศในธุร กิจ โลจิส ติก ส์ (ม.ค.-ก.ค. 2565) มูล ค่า 4,805.86 ล้า นบาท คิด เป็น 20.9% ของการลงทุน ในกลุ่ม โลจิส ติก ส์ใ นประเทศไทย โดยสัญ ชาติ ที่มีก ารลงทุน
มากที่สุด ได้แ ก่ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตามลาดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (มิถุนำยน 2565)

1,323,124.69
70.4%
 34.5%

สัดส่วน
การเติบโต

มูลค่าการค้ารวม

(YoY)

ตลำดสำคัญ
ส่วนแบ่ง

365,586.87

(ล้านบาท)

19.5%

สัดส่วน
การเติบโต

 20.2%

(YoY)

ตลำดสำคัญ

การเติบโต

ส่วนแบ่ง

(YoY)

มูลค่าการค้ารวม

177,368.98

(ล้านบาท)

9.4%
 9.3%

สัดส่วน
การเติบโต

(YoY)

ตลำดสำคัญ

การเติบโต
(YoY)

กำรขนส่งทำงรำง

ส่วนแบ่ง

การเติบโต

-13.1%

(18.8%)  27.3%

สหรัฐอเมริกา

(17.7%)  21.2%

จีน

(17.3%)

ญี่ปุ่น

(10.7%)  9.2%

จีน

(15.7%)  18.9%

มาเลเซีย

(16.8%)  17.2%

สหรัฐอเมริกา

(10.3%)  29.0%

ญี่ปุ่น

(10.2%) 

เมียนมา

(13.0%)  40.1%

ส่วนแบ่ง

(YoY)

(24.5%)  28.8%

(9.3%)  31.2%

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

(25.9%)  13.3%

ด่านศุลกากรมุกดาหาร
(ศภ.2)

(12.9%)

(7.7%)  132.9%

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS)

(19.0%)  28.5%

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
(ศภ.1)

(6.0%)  21.4%

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

(8542)

นา้ มันปิโตเลียมและน้ามันที่
(3.3%)  76.2%
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

เครื่องคอมพิ วเตอร์

(8471)

(8708)

(3.1%)  5.0%

อุปกรณ์สื่อสาร

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(8517)

(YoY)

(20.6%)  30.0%
(9.7%)  16.4%
(7.9%)  26.0%

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ส่วนแบ่ง

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน
ลาไย ฯลฯ)

(0810)

ยางธรรมชาติ

การส่ ง ออกของไทยในช่ ว งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน 2565 ในตลาดส าคั ญ
ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางวิกฤต
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ภาวะเงิ น เฟ้อ ความขั ด แย้ ง รั ส เซี ย -ยู เ ครน และการใช้
มาตรการควบคุมโควิด-19

+17.1%

สินค้ำเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร

+10.5%

สินค้ำ
อุตสำหกรรม

9.4%

(80.4%) 

เกาหลีใต้

(7.3%)

ญี่ปุ่น

(6.5%)  221.8%

-12.2%

(5.1%)

ด่ำนสำคัญ

การเติบโต

ส่วนแบ่ง

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ (92.9%)

(YoY)

-3.6%

สินค้ำสำคัญ (พิ กัดศุลกำกร)

การเติบโต

ส่วนแบ่ง

(YoY)

(YoY)

-14.5%

ยางสังเคราะห์

(4002)

(64.3%) 

-9.6%

ยางธรรมชาติ

(4001)

(27.4%)

(4.8%)  46.7%

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน
ลาไย ฯลฯ) (0810)

(2.7%)

21.8%
-31.3%
-

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยสูงขึ้น เงินบำทอ่อนค่ำ
•

การทยอยปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายของธนาคารกลางหลายประเทศ เช่ น
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve: Fed) ปรับขึ้น +0.75% สูงสุดในรอบ
28 ปี (สู่อัตรา 2.50%) ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada: BOC) ปรับขึ้น
+1.00% (สู่อัตรา 2.50%) และธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB)
ปรับขึ้น +0.50% (สู่อัตรา 0.50%) และประเทศต่าง ๆ ยังคงมีแนวโน้มการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเพื่ อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่อง (ที่มา: Investing.com)

•

ประเทศไทยมีสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน เพื่ อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อ
ของไทยที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยล่ า สุ ด อั ต ราเงิ น เฟ้อ เดื อ นกรกฎาคม 2565 อยู่ ที่
7.61% ซึ่งหากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย รวมถึงการที่เงินบาท
อ่ อ นค่ า สาเหตุ จ ากเงิ น สกุ ล ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ แข็ ง ค่ า ขึ้ น จากการปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย
จะส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การท าธุ ร กิ จ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ที่ พึ่ งพาการน าเข้ า จาก
ต่างประเทศ

•

ผู้ ประกอบการจึ งต้ องวางแผนการบริ หารสภาพคล่ องอย่ างรอบคอบ รวมถึ งต้ อง
ติดตามทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอการบริโภคและการลงทุนในตลาดใหญ่
อย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจการค้าทั่วโลกต่อไปได้

อัตราการส่งออกของไทยขยายตัวในตลาดสาคัญ :
สหรัฐฯ +20.5%

อาเซียน 5 +24.9%

อินเดีย +46.6%

CLMV +9.9%

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ +25.3%

สหภาพยุโรป +5.7%

ส่วนจีน +0.8%

ญี่ปุ่น +1.4%

แนวโน้มที่ส่งผลเชิงบวกในตลาดโลก ได้แ ก่ ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่เพิ่ มขึ้น
ความสามารถในการรั บ มื อ กั บ โควิ ด -19 ได้ ดี ขึ้ น การผ่ อ นคลายปั ญ หาตู้ ค อนเทนเนอร์
่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการส่งออก อย่างไรก็ดี
ขาดแคลน และค่าระวางเรือที่มีแนวโน้
มลดลงน
ซึโอกำส
ประเด็
ยังคงต้องเฝ้าระวังการชะลอการใช้จ่ายทั่วโลกจากสถานการณ์เงินเฟ้อสูงด้วย
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่ มเติมได้ที่
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

จีน

(YoY)

ประเด็นควำมท้ำทำย

กำรส่งออกไทยครึ่งแรกของปียังขยำยตัวดีต่อเนื่อง

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ

(4001)

(8.4%)

การเติบโต

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ประเด็นโอกำส
•

(8471)

การเติบโต

ส่วนแบ่ง

-23.1%

สินค้ำสำคัญ (พิ กัดศุลกำกร)
เครื่องคอมพิ วเตอร์

ตลำดสำคัญ*



ส่วนแบ่ง

(YoY)

การเติบโต

 2.8%

(YoY)



สินค้ำสำคัญ (พิ กัดศุลกำกร)

การเติบโต

การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ. 4)

(12.7%) 186.4%

ชิ้นส่วนรถยนต์

ส่วนแบ่ง

(50.7%)  20.9%

ส่วนแบ่ง
(2709)

(YoY)

0.1%

สัดส่วน

การเติบโต

คลังสินค้า การบินไทย

(10.4%)  117.8%

สินค้ำสำคัญ (พิ กัดศุลกำกร)
น้ามันปิโตรเลียมดิบ

ด่ำนสำคัญ

การเติบโต

1,396.31

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน



ด่านศุลกากรมาบตาพุ ด
(ปิโตรเลียม)
ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

ส่วนแบ่ง

ด่ำนสำคัญ

การเติบโต



ด่ำนสำคัญ

(ล้านบาท)

(YoY)

จีน

5.7%

มูลค่าการค้ารวม



(ล้านบาท)

กำรขนส่งทำงถนน



มูลค่าการค้ารวม

กำรขนส่งทำงอำกำศ



กำรขนส่งทำงเรือ

สอบถำมเพิ่ มเติมได้ที่ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565

Highlight ประเด็นสำคัญ (1)
เตรียมพร้อมรับ Peak Season กับประเด็นที่ต้องเฝ้ำระวัง
ช่วง Peak Season ของการค้าระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้า ตั้งแต่
เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แม้จะเป็นโอกาสในการทารายได้ของธุรกิจ
แต่ Peak Season ครั้ ง นี้ ก็ มี ค วามท้ า ทายที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเฝ้ า ระวั ง โดยมี
ประเด็นสาคัญที่ต้องจับตามอง ได้แก่

ควำมหนำแน่นของท่ำเรือ (Port Congestion)
 หลำยภู มิ ภ ำคยั ง คงประสบปั ญ หำท่ ำ เรื อ หนำแน่ น ต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ใช้
มาตรการควบคุ ม โควิ ด -19 ตั้ ง แต่ ปี 2563 เป็ น ต้ น มา ต่ อ เนื่ อ งมายั ง
ความขั ด แย้ ง รั ส เซี ย -ยู เ ครน และการล็ อ กดาวน์ ใ นเซี่ ย งไฮ้ เ ป็ น บางช่ ว ง
คาดว่ า สถานการณ์ ค วามแออั ด ของท่ า เรื อ จะยื ด เยื้ อ ไปถึ ง ต้ น ปี 2566
จึงอาจต้ องเฝ้า ระวั งปริ มาณการขนส่งสิ นค้า ทางเรื อที่จ ะเพิ่ มมากขึ้ นในช่ว ง
Peak Season อาจยิ่งทาให้ความหนาแน่นของท่าเรือสูงขึ้น

สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป

จีน

วัน (เฉลี่ย)

อัตรำเรือ
เทียบท่ำล่ำช้ำ

นิวยอร์ค

7

65%

ซีแอตเทิล

4

53%

ลอสแองเจลิส

3

46%

ลองบีช

2

60%

ร็อตเตอร์ดัม เนเธอแลนด์

3

58%

ฮัมบูร์ก เยอรมนี

14

78%

แอนต์เวิร์ป เบลเยี่ยม

4

51%

เซี่ยงไฮ้

2

24%

ฮ่องกง

1

35%

เมือง/ท่ำเรือ

 ธนำคำรโลกได้ ปรั บ ประมำณกำรเศรษฐกิ จโลกในปี 2565 คาดว่ า จะเติบ โต
2.9% ลดลงจากอัต รา 5.7% ในปี 2564 ปัจจัยสำคัญมำจำกภำวะเงินเฟ้อ
จำกรำคำพลั ง งำนและสิ น ค้ ำ โภคภั ณ ฑ์ ที่ สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ธ นาคาร
กลางหลายประเทศปรั บ เพิ่ มอั ต ราดอกเบี้ ย ประกอบกั บ ความกั ง วลของ
ผู้บริโภคต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้ความต้องการสินค้า
(Demand) และคาสั่งซื้อลดลงในช่วง Peak Season ในครั้งนี้ได้
ควำมเชื่อมัน
่ ผู้บริโภค

กลุ่ม/ประเทศ

51.5

สหรัฐอเมริกา

ณ ก.ค.65

ประมำณกำรกำรเติบโต
เศรษฐกิจปี 2565
2.5%
(ปี 2564 = 5.7%)

▲3.00%

-27.0

สหภาพยุโรป

ณ ก.ค.65

86.8

2.5%

(ปี 2564 = 5.4%)

▼13.45%

จีน

อัตรำควำมล่ำช้ำกรณีท่ำเรือหนำแน่น (Port Congestion)
กลุ่ม/ประเทศ

กำรบริโภคหดตัวจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอย

ณ พ.ค.65

▲0.12%

4.3%

(ปี 2564 = 8.1%)

ที่มา: https://tradingeconomics.com และ World Bank

ปัญหำแรงงำนในท่ำเรือสำคัญ
 การนัดหยุดงานเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ของสหภาพแรงงานในท่าเรือของเยอรมนี
รวมถึงฮัมบูร์ก เบรเมอร์ฮาเฟิน และวิลเฮล์มชาเฟิน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
รวมถึ งประเด็ น กำรเจรจำสั ญ ญำฉบั บใหม่ ระหว่ ำ งสหภำพแรงงำนท่ ำ เรื อ
ชำยฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกำ (International Longshore &Warehouse
Union: ILWU) และสมำพั นธ์ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรท่ ำ เรื อ และสำยกำรเดิ น เรื อ ฝั่ ง
แปซิฟก
ิ (Pacific Maritime Association: PMA) เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุด
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมประเด็นการจ้างงานพนักงานที่ประจาอยู่
ณ ท่าเรือชายฝั่งตะวั นตกกว่า 30 ท่ าเรือ รวมถึงท่ าเรือลอสแองเจลิส ที่เป็น
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่มีข้อยุติร่วมกัน หำกกำรเจรจำยืดเยื้ออำจ
มี ควำมเสี่ ยงต่ อปั ญหำกำรนั ดหยุ ดงำนของสหภำพแรงงำน ซึ่ งอาจท าให้
ปัญหาความหนาแน่นในท่าเรือทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ที่มา: www.gocomet.com/real-time-port-congestion, 2 สิงหาคม 2565

ที่มา: //lot.dhl.com, www.logisticsmgmt.com

Highlight ประเด็นสำคัญ (2)
Vizhinjam ท่ำเรือน้ำลึกใหม่ของอินเดีย

 ในเดือ นพฤศจิก ายน 2565 นี้ อิน เดีย มี แผนการเปิด ใช้ท่ ำ เรื อ น้ำ ลึ กนำนำชำติ
(Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport) แห่งใหม่
ในเมืองธิรูวานันทปุรัม รัฐเกรละ ซึ่งเป็นท่าเรือ น้าลึกในอินเดียใต้ที่จะใช้เป็นฐาน
การผลิ ต แห่ ง ใหม่ เ พื่ อส่ ง ออกไปตะวั น ออกกลำง และเชื่ อ มโยงเอเชี ย ใต้ กั บ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (East-West Shipping Route)
 การเปิดใช้ ท่ าเรื อสามารถลดการพึ่ งพาท่ าเรื อที่ ความหนาแน่ นสู งในเมื องต่ าง ๆ
เช่ น ดู ไบ สิ งคโปร์ และโคลัมโบ เป็นต้ น รวมถึงสามารถขนถ่ายสินค้ าจานวนมาก
(Transshipment) โดยเฉพาะวั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ า ขั้ น กลางที่ น ามาต่ อ ยอดใน
อุตสาหกรรม และการส่งออกจากอินเดียใต้ที่สาคัญ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เกษตรแปรรูป เป็นต้น
 อินเดียถือเป็นคู่ค้ำสำคัญติดอันดับ 1 ใน 10 ของไทย ในปี 2564 มีมูลค่าการค้า
รวม 475,744.17 ล้านบาท เติบโต 56.5% จากปีก่อน สิ นค้าส่ งออกสาคั ญของ
ไทยไปยังอินเดีย ได้แก่ น้ามันปาล์ม (HS 1511) อัญมณี (HS 7102) เม็ดพลาสติก
โพลิ อะซีทัล (HS 3907) ส่วนประกอบรถยนต์ (HS 8708) และเครื่ องปรับอากาศ
(HS 8415) ฯลฯ

 การเปิดให้ บริ การท่าเรือดั งกล่ าว ถื อเป็นอีกหนึ่งโอกำสทำงกำรค้ำและภำคธุ รกิ จ
โลจิสติกส์ไทย โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ เจาะตลาดอินเดียใต้ ตะวันออกกลาง
แอฟริก า และยุ โรป รวมถึ ง ธุ รกิ จบริ ก ำรจั ดเก็ บ และขนส่ ง ด้ วยระบบควำมเย็ น
(Cold-Chain Logistics Service) สาหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยเฉพาะทางตอนใต้
ของอิ นเดียที่ระบบและอุปกรณ์ยั งขาดความทันสมัย เนื่องด้วยห้ องเย็นส่วนใหญ่
ก่อสร้างมาแล้วเกือบ 10 ปี และมีระบบการดาเนินการที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับโรงงานหรือ
โรงบรรจุเพื่ อต่อยอดมูลค่าเพิ่ มใดๆ จึงเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนชาวไทยในการ
ขยายธุรกิจดังกล่าว
 ประเทศไทยอยู่ ระหว่ างศึ กษา โครงกำร
“แลนด์บริดจ์ (Land Bridge)” ที่มีเป้าหมาย
ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ
โ ค ร ง ข่ า ย โ ล จิ ส ติ ก ส์ ใ น พื้ น ที่ ภ า ค ใ ต้
ให้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ พื้ นที่ โ ครงการเขตพั ฒนา
่
พิ เศษภาคตะวั น ออก (อี อี ซี ) และเชื่ อม
่่
ชุ ม พร-ระนอง เพื อขนส่ ง สิ น ค้ า สู่ ท ะเล
อั น ดามั น ซึ่ ง จะลดระยะเวลาขนส่ ง ได้ ถึ ง
2.5 วัน และลดต้นทุนการขนส่ งได้ สอดรั บ
กั บ กำรเปิ ด ท่ ำ เรื อ ใหม่ ท ำงตอนใต้ ข อง
อินเดีย
 อย่างไรก็ตาม โครงการ Land Bridge ยังมีข้อจากัด เช่น ใช้งบประมาณสูง
ในการจัดทาโครงสร้างพื้ นฐาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเมินค่า
ได้ยาก จึงยังคงต้องพิ จารณาความคุ้มค่าควบคู่กับประสิทธิภาพ เพื่ อให้
ไทยสามารถเป็ น ศู น ย์ ก ลางระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ยั่ ง ยื น
ต่อไปได้

ที่มา: ข้อมูลบางส่วนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และสานักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่ มเติมได้ที่
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

สอบถำมเพิ่ มเติมได้ที่ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857

