
• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,797 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 262 ราย ลดลง 45.0% และปิดกิจการ 75 ราย หรอืเพ่ิมขึ้น 47.1% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 138 ราย คิดเป็น 52.7% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 40.3% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-ก.ค. 2565) มูลค่า 4,805.86 ล้านบาท คิดเป็น 20.9% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน    
มากท่ีสุด ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (มิถุนำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.8%)

(10.7%)

(10.3%)

27.3%

9.2%

29.0%

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)

(12.7%)

(3.3%)

(3.1%)

186.4%

76.2%

5.0%ช้ินส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามันท่ี
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.4%)

(9.3%)

(7.7%)

117.8%

31.2%

132.9%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.7%)

(15.7%)

(10.2%)

21.2%

18.9%

5.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(20.6%)

(9.7%)

(7.9%)

30.0%

16.4%

26.0%

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.7%)

(25.9%)

(19.0%)

13.3%

28.5%

กำรขนส่งทำงถนน

จีน

เมียนมา

มาเลเซีย

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.3%)

(16.8%)

(13.0%)

-13.1%

17.2%

40.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ. 4)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(8.4%)

(5.1%)

(4.8%)

-14.5%

-9.6%

46.7%

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

ยางธรรมชาติ (4001)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(24.5%)

(12.9%)

(6.0%)

28.8%

-23.1%

21.4%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.4%)

(7.3%)

(6.5%)

9.4%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(64.3%)

(27.4%)

(2.7%)

21.8%

-31.3%

ยางสังเคราะห์ (4002)

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

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(92.9%) -3.6%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,323,124.69 

การเติบโต (YoY) 34.5%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 365,586.87 

การเติบโต (YoY)  20.2%

สัดส่วน 19.5%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 177,368.98

การเติบโต (YoY) 9.3% 

สัดส่วน 9.4%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,396.31

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

20.9%





































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



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

-12.2%



ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (กรกฎำคม 2565)

กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)

กิจกรรมการบริการอื่นๆท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(9.9%)

(9.7%)

2,277.79

474.31

467.77

(47.4%)

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

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

70.4%



แนวโน้มอัตรำดอกเบ้ียนโยบำยสูงขึ้น เงินบำทอ่อนค่ำ

• การทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางหลายประเทศ เช่น 
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
อัตราดอกเบ้ียเพ่ือรับมือกับอัตราเงินเฟอ้ท่ีสูงขึ้นต่อเน่ือง (ท่ีมา: Investing.com)

• ประเทศไทยมีสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเช่นกัน เพ่ือบรรเทาปัญหาเงินเฟอ้
ของไทยท่ีอยู่ในระดับสูง โดยล่าสุดอัตราเงินเฟอ้เดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ท่ี 
7.61% ซ่ึงหากมีการปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบายในประเทศไทย รวมถึงการท่ีเงินบาท
อ่อนค่าสาเหตุจากเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบ้ีย     
จะส่งผลให้ต้นทุนการท าธุรกิจสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพ่ึงพาการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ

• ผู้ประกอบการจึงต้องวางแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ รวมถึงต้อง
ติดตามทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอการบริโภคและการลงทุนในตลาดใหญ่
อย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงจะมีผลต่อเศรษฐกิจการค้าท่ัวโลกต่อไปได้

กำรส่งออกไทยคร่ึงแรกของปยีังขยำยตัวดีต่อเนื่อง

• การส่งออกของไทยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในตลาดส าคัญ
ยังขยายตัวได้ดีต่อเน่ือง เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางวิกฤต
สถานการณ์ต่าง ๆ ภาวะเงินเฟ้อ ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และการใช้
มาตรการควบคุมโควิด-19

จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน ก.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน (49339)

(52.7%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(13.7%)

(9.5%)

-40.3%

-40.0%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,797

เปิดกิจการใหม่ -45.0%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

47.1%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ



262

75 



221.8%

 2.8%









-



-3.8%



เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ

สินค้ำเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร

+17.1%

สินค้ำ
อุตสำหกรรม

+10.5%
อัตราการส่งออกของไทยขยายตัวในตลาดส าคัญ : 

สหรัฐฯ +20.5% อาเซียน 5 +24.9% 

อินเดีย +46.6% CLMV +9.9%

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ +25.3% สหภาพยุโรป +5.7% 

ส่วนจีน +0.8% ญ่ีปุ่น +1.4%

ประเด็นโอกำส

แนวโน้มท่ีส่งผลเชิงบวกในตลาดโลก ได้แก่ ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารท่ีเพ่ิมขึ้น 
ความสามารถในการรับมือกับโควิด-19 ได้ดีขึ้น การผ่อนคลายปัญหาตู้คอนเทนเนอร์        
ขาดแคลน และค่าระวางเรือท่ีมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการส่งออก อย่างไรก็ดี 
ยังคงต้องเฝ้าระวังการชะลอการใช้จ่ายท่ัวโลกจากสถานการณ์เงินเฟอ้สูงด้วย



ควำมหนำแน่นของทำ่เรือ (Port Congestion)

ช่วง Peak Season ของการค้าระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้า ต้ังแต่
เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แม้จะเป็นโอกาสในการท ารายได้ของธุรกิจ 
แต่ Peak Season คร้ังน้ี ก็มีความท้าทายท่ีผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวัง โดยมี
ประเด็นส าคัญท่ีต้องจับตามอง ได้แก่

 หลำยภูมิภำคยังคงประสบปัญหำท่ำเรือหนำแน่นต่อเน่ือง ต้ังแต่เร่ิมใช้
มาตรการควบคุมโควิด-19 ต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ต่อเน่ืองมายัง
ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และการล็อกดาวน์ในเซ่ียงไฮ้เป็นบางช่วง 
คาดว่าสถานการณ์ความแออัดของท่าเรือจะยืดเย้ือไปถึงต้นปี 2566 
จึงอาจต้องเฝ้าระวังปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในช่วง 
Peak Season อาจย่ิงท าให้ความหนาแน่นของท่าเรือสูงข้ึน

 ธนำคำรโลกได้ปรับประมำณกำรเศรษฐกิจโลกในปี 2565 คาดว่าจะเติบโต 
2.9% ลดลงจากอัตรา 5.7% ในปี 2564 ปัจจัยส ำคัญมำจำกภำวะเงินเฟอ้
จำกรำคำพลังงำนและสินค้ำโภคภัณฑ์ท่ีสูงข้ึนต่อเน่ือง ส่งผลให้ธนาคาร
กลางหลายประเทศปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย ประกอบกับความกังวลของ
ผู้บริโภคต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้ความต้องการสินค้า 
(Demand) และค าสั่งซ้ือลดลงในช่วง Peak Season ในคร้ังน้ีได้

กลุ่ม/ประเทศ ควำมเชื่อม่ันผู้บริโภค 
ประมำณกำรกำรเติบโต

เศรษฐกิจปี 2565

สหรัฐอเมริกา
51.5 

▲3.00%

2.5%
(ปี 2564 = 5.7%)

สหภาพยุโรป
-27.0 

▼13.45%

2.5% 
(ปี 2564 = 5.4%)

จีน
86.8 

▲0.12%

4.3% 
(ปี 2564 = 8.1%)

กำรบริโภคหดตัวจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอย

กลุ่ม/ประเทศ เมือง/ท่ำเรือ วัน (เฉล่ีย)
อัตรำเรือ

เทียบท่ำล่ำช้ำ

สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์ค 7 65%

ซีแอตเทิล 4 53%

ลอสแองเจลิส 3 46%

ลองบีช 2 60%

สหภาพยุโรป

ร็อตเตอร์ดัม เนเธอแลนด์ 3 58%

ฮัมบูร์ก เยอรมนี 14 78%

แอนต์เวิร์ป เบลเย่ียม 4 51%

จีน
เซ่ียงไฮ้ 2 24%

ฮ่องกง 1 35%

อัตรำควำมลำ่ช้ำกรณีท่ำเรือหนำแน่น (Port Congestion)

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

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

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

Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)

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

เตรียมพร้อมรับ Peak Season กับประเด็นที่ต้องเฝำ้ระวัง

Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ณ ก.ค.65

ณ ก.ค.65

ณ พ.ค.65

ปัญหำแรงงำนในทำ่เรือส ำคัญ

 การนัดหยุดงานเปน็เวลา 48 ช่ัวโมง ของสหภาพแรงงานในท่าเรือของเยอรมนี 
รวมถึงฮัมบูร์ก เบรเมอร์ฮาเฟนิ และวิลเฮล์มชาเฟนิ เม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา 
รวมถึงประเด็นกำรเจรจำสัญญำฉบับใหม่ระหว่ำงสหภำพแรงงำนท่ำเรือ
ชำยฝั่ งตะวันตกของสหรัฐอเมริกำ (International Longshore &Warehouse 
Union: ILWU) และสมำพันธ์ผู้ ให้บริกำรท่ำเรือและสำยกำรเดินเรือฝั่ ง
แปซิฟกิ (Pacific Maritime Association: PMA) เน่ืองจากสัญญาเดิมสิ้นสุด
ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมประเด็นการจ้างงานพนักงานท่ีประจ าอยู่ 
ณ ท่าเรือชายฝั่ งตะวันตกกว่า 30 ท่าเรือ รวมถึงท่าเรือลอสแองเจลิส ท่ีเป็น
ท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐฯ ซ่ึงยังไม่มีข้อยุติร่วมกัน หำกกำรเจรจำยืดเย้ืออำจ
มีควำมเส่ียงต่อปัญหำกำรนัดหยุดงำนของสหภำพแรงงำน ซ่ึงอาจท าให้
ปญัหาความหนาแน่นในท่าเรือทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน

 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 น้ี อินเดียมีแผนการเปิดใช้ท่ำเรือน ้ำลึกนำนำชำติ 
(Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport) แห่งใหม่ 
ในเมืองธิรูวานันทปุรัม รัฐเกรละ ซึ่งเป็นท่าเรือน ้าลึกในอินเดียใต้ท่ีจะใช้เป็นฐาน
การผลิตแห่งใหม่เพ่ือส่งออกไปตะวันออกกลำง และเชื่อมโยงเอเชียใต้กับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (East-West Shipping Route)

 การเปิดใช้ท่าเรือสามารถลดการพ่ึงพาท่าเรือท่ีความหนาแน่นสูงในเมืองต่าง ๆ 
เช่น ดูไบ สิงคโปร์ และโคลัมโบ เป็นต้น รวมถึงสามารถขนถ่ายสินค้าจ านวนมาก 
(Transshipment) โดยเฉพาะวัตถุดิบและสินค้าข้ันกลางท่ีน ามาต่อยอดใน
อุตสาหกรรม และการส่งออกจากอินเดียใต้ท่ีส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เกษตรแปรรูป เปน็ต้น

 อินเดียถือเป็นคู่ค้ำส ำคัญติดอันดับ 1 ใน 10 ของไทย ในปี 2564 มีมูลค่าการค้า
รวม 475,744.17 ล้านบาท เติบโต 56.5% จากปีก่อน สินค้าส่งออกส าคัญของ
ไทยไปยังอินเดีย ได้แก่ น ้ามันปาล์ม (HS 1511) อัญมณี (HS 7102) เม็ดพลาสติก 
โพลิอะซีทัล (HS 3907) ส่วนประกอบรถยนต์ (HS 8708) และเคร่ืองปรับอากาศ 
(HS 8415) ฯลฯ

Vizhinjam ท่ำเรือน ้ำลึกใหม่ของอินเดีย

ท่ีมา: ข้อมูลบางส่วนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 การเปิดให้บริการท่าเรือดังกล่าว ถือเป็นอีกหน่ึงโอกำสทำงกำรค้ำและภำคธุรกิจ  
โลจิสติกส์ไทย โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ เจาะตลาดอินเดียใต้ ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และยุโรป รวมถึงธุรกิจบริกำรจัดเก็บและขนส่งด้วยระบบควำมเย็น 
(Cold-Chain Logistics Service) ส าหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยเฉพาะทางตอนใต้
ของอินเดียท่ีระบบและอุปกรณ์ยังขาดความทันสมัย เน่ืองด้วยห้องเย็นส่วนใหญ่
ก่อสร้างมาแล้วเกือบ 10 ป ีและมีระบบการด าเนินการท่ีไม่ได้เช่ือมต่อกับโรงงานหรือ
โรงบรรจุเพ่ือต่อยอดมูลค่าเพ่ิมใดๆ จึงเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนชาวไทยในการ
ขยายธุรกิจดังกล่าว

 ประเทศไทยอยู่ระหว่ างศึกษา โครงกำร   
“แลนด์บริดจ์ (Land Bridge)” ท่ีมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครง ข่ ายโลจิ สติ กส์ ใ น พ้ื น ท่ี ภ าค ใ ต้         
ให้เช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเช่ื

่
อม

ชุมพร-ระนอง เพ่ื
่
อขนส่งสินค้าสู่ทะเล   

อันดามัน ซ่ึงจะลดระยะเวลาขนส่งได้ถึง 
2.5 วัน และลดต้นทุนการขนส่งได้ สอดรับ
กับกำรเปิดท่ำเรือใหม่ทำงตอนใต้ของ
อินเดีย 

 อย่างไรก็ตาม โครงการ Land Bridge ยังมีข้อจ ากัด เช่น ใช้งบประมาณสูง 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประเมินค่า
ได้ยาก จึงยังคงต้องพิจารณาความคุ้มค่าควบคู่กับประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนที่ย่ังยืน
ต่อไปได้


