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การรวมกลุ่ม เ ป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) จะน าอาเซียนไปสู่การเป็น
ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single market and 
Production Base) ซึ่งหมายถึง การท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายอย่าง
เสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วยสินค้าบริการ การลงทุน  แรงงานฝีมือ และ
เงินทุน ซึ่งแน่นอนว่าการเปิดเสรีดงักล่าวย่อมมีผู้ ท่ีได้ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์มาก 



โอกาส
- สง่ออกไปตลาดอาเซียนเพ่ิมขึน้ 
- ต้นทนุด้านภาษีน าเข้าต ่าลง 
ผลกระทบ 

- สินค้าสง่ออกของไทยอาจเผชิญการแข่งขนัรุนแรงขึน้ในตลาด
ประเทศท่ี 3 จากคูแ่ข่งในอาเซียนท่ีสามารถผลิตสินค้าได้คล้ายคลงึกบัสนิค้า
ไทย
- สินค้าชาติอาเซียนอื่นมีแนวโน้มเข้ามาตีตลาดภายในประเทศมากขึน้
โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน



กิจกรรมหลักของโลจสิติกส์

โลจิสติกส์ขาเข้า
 การพยากรณ์ความ

ต้องการพสัดุ
 การจดัซือ้พสัดุ
 การวางแผนความ

ต้องการพสัดุ
 การวางแผนการผลติ
 การจดัการพสัดกุารผลิต
 การเคลือ่นย้ายพสัดุ
 การคลงัพสัดุ
 การบรรจภุัณฑ์พสัดุ

โลจิสติกส์ขาออก
 การคลงัสนิค้า
 การเคลือ่นย้ายสนิค้า
 การบรรจภุัณฑ์สนิค้า
 การควบคมุสนิค้าคงคลงั
 การวางแผนกระจายสนิค้า
 กระบวนการสัง่ซือ้สนิค้า
 การขนสง่สนิค้า
 การบริการลกูค้า

ด าเนินการจัดการ

วางแผน ปฏิบตัิการ ควบคมุ

กระบวนการโลจิสติกส์

วตัถดิุบ
สนิค้าระหว่าง
ผลติ

สนิค้า
ส าเร็จรูป

ปัจจยัการน าเขา้
ทรัพยากรธรรมชาติ
(ท่ีดิน ส่ิงอ  านวยความ
สะดวก อุปกณ์)

ทรัพยากรมนษุย์

ทรัพยากรการเงิน

ทรัพยากรสารสนเทศ

ผลลพัธ์
มุ่งการตลาด

(ได้เปรียบการแข่งขนั)

การใช้เวลาและสถานที่

ประสทิธิภาพการ
เคลือ่นย้ายสนิค้าสู่

ลกูค้า

ทรัพย์สนิ

ลูกคา้ ลูกคา้



ผู้ส่งมอบ      วสัดแุละการบริการ  การผลิตในโรงงาน   วสัดแุละการบริการ         ลกูค้า

กระบวนการกระจายตวัสินค้า (ความเหมาะสมของเวลา)



(ตวัอยา่งของการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดก าเนินสินคา้ถึงจุดบริโภคสินคา้)
สินคา้เคล่ือนยา้ยจากจุดก าเนินจนถึงจุดการบริโภค

ข้าวเปลือก รถบรรทกุ โรงสีข้าว รถบรรทกุ                           

ข้าวหอมมะลิ

ผู้บริโภค          รถบรรทกุ           โกดงั        รถบรรทกุ                       



- กิจกรรมการขนสง่ 
- กิจกรรมการรับสินค้าคืนหรือสง่สินค้ากลบั (Reverse Logistics)
- การจดัซือ้ (Purchasing)
- การเลือกที่ตัง้โรงงานและคลงัสินค้า (Plant and Warehouse Site Selection)
- การจดัเตรียมอะไหลแ่ละชิน้สว่นตา่งๆ (Part and Service Support)
- การจดัการด้านข้อมลู (Informatiom Management)
- การบรรจหุีบหอ่ (Packaging)
- การบริการลกูค้า (Customer Service)
- การด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Order Processing)
- การคาดการณ์ความต้องการของลกูค้า (Demand Forecasting)
- การบริหารสินค้าคงคลงั (Inventory Management)
- การบริหารคลงัสินค้า (Warehousing and Storage)
- กิจกรรมการขนถ่ายวสัดใุนการผลิต (Material Handling)



1. บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่ม ผลิตเคร่ืองดื่มหลากหลายประเภท และน ามา
บรรจใุสก่ลอ่งหรือลงั เพ่ือประโยชน์ทางการขายและการเคล่ือนย้ายสินค้า 
(การจดัการบรรจภุณัฑ์)



2. บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมส่งเคร่ืองด่ืม เช่น โคก้ น ้าส้ม น ้าเขียว ทั้งในรูปแบบ
ของขวดและกระป๋องเขา้สู่คลงัสินคา้ เพื่อเตรียกระจายสินคา้ใหลู้กคา้ นบัวา่เป็น

การขนส่งขาเขา้



1. โลจสิตกิส์เป็นรายจา่ยท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจตา่งๆ 

2. การจดัการโลจสิตกิส์ท่ีดีจะสง่เสริมการพฒันาประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตของภาคอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

3. โลจิสตกิส์เป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาและสถานท่ี โดยให้
มีการน าสินค้าท่ีลกูค้าต้องการเพ่ือบริโภคหรือเพ่ือการผลิตไปยงั
สถานท่ีท่ีต้องการ ในเวลาท่ีต้องการ ในสภาพท่ีต้องการและในต้นทนุ
ท่ีต้องการ



1. ต้นทนุคา่ขนสง่สินค้า 746.5 พนัล้านบาท (ร้อยละ 8.3 ของ GDP)

2. ต้นทนุการเก็บรักษาสินค้าคงคลงั 633.3 พนัล้านบาท (ร้อยละ 7.0 
ของ GDP)

3. ต้นทนุการบริหารจดัการด้านโลจิสตกิส์ 138.0 พนัล้านบาท (ร้อยละ 
1.5 ของ GDP)

4. ต้นทนุการขนสง่สินค้าซึง่เป็นต้นทนุโลจิสตกิส์ท่ีมีสดัสว่นสงูสดุของ
ไทย มีการขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง (ร้อยละ 47.3 ในปี 2550 เป็น
ร้อยละ 49.4 ในปี 2552) 



ความหมายของการกระจายสินค้า

นบัตั้งแต่มนุษยบ์นโลกการขนถ่ายสินคา้เกิดข้ึนแลว้ ตั้งแต่การขน
ยา้ยสัตวท่ี์ไดล่้าในป่ากลบัมาท่ีถ ้า การเก็บรักษาของกินไวใ้นถ ้าจนกวา่จะ
ออกไปล่าสัตวค์ร้ังต่อไป และเม่ือมีของกินเหลือก็ท าการแลกเปล่ียนสินคา้
กบัคนอ่ืน โดยห่อของกินดว้ยใบไม ้แลว้ขนยา้ยสินคา้โดยเดินทางออกไป
แลกเปล่ียนสินคา้กบัหมู่บา้นอ่ืน จะเห็นวา่การกระท าต่างๆของมนุษยท่ี์เป็น
การขนยา้ย การเก็บรักษา การหีบห่อสินคา้ ก็มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั



โลจิสติกส์ คืออะไร

Logistics มาจากภาษาฝร่ังเศส “logistique” ซ่ึงรากศพัท์
คือ lodge ตรงกบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่ quarter  และ lodge ซ่ึง
แปลวา่ การจดัการท่ีอยูอ่าศยันายทหารท่ีท าหนา้ท่ีจดัการท่ีพกั จดัเสบียง
ใหก้บักองทพัเรียกวา่ quarter master นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีในการ
ขนส่งอาวธุยทุโธปกรณ์ อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่มใหก้บักองทพัดว้ย ซ่ึงจะ
ท างานอยูแ่ดนหลงัเพื่อสนบัสนุนการรบของทพัหนา้โดยการจดัส่งอาวธุ
และเสบียงใหท้นัเวลาอยูต่ลอดเวลา



Logistics โลจิสติกส์ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การวางแผนจดัการ
ดา้นโครงข่ายจราจรท าให้การคมนาคมและเคล่ือนยา้ยคนและสินคา้
ท าได้คล่องตวั ยงัพฒันาถึงต าแหน่งของสถานีรถไฟให้เหมาะสม 
ต า แห น่งของบันได เ ล่ื อนในทาง เ ดินใต้ ดิน  ต า แห น่งของ
สวนสาธารณะเพื่อใหค้นเขา้มาใชพ้กัผอ่น เป็นตน้ แต่โลจิสติกส์ท่ีเรา
พูดถึงมกัจะหมายถึง โลจิกติกส์ทางดา้นธุรกิจมากกวา่



โลจิสติกส์จะมีความสมัพันธ์กับกิจกกรมต่างๆในบริษัท เดิมการ
ควบคมุสินค้าคงคลงัและการจดัส่งสินค้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
งานการกระจายสินค้า การควบคมุการจดัซือ้และการผลิตจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายผลิตเท่านัน้ แต่กิจกกรมเหล่านีล้้วนมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการบริหารงาน การบญัชี การเงิน และข้อมูลบริษัท การจัดซือ้
วัตถุดิบและชิน้ส่วนจากบริษัทผู้ ขายภายนอก และการขายสินค้าให้กับ
ลกูค้า ท าให้ต้องมีการเช่ือมโยงกบับริษัทภายนอก



    วตัถุดิบ                        บริษทัผลิต                                                 ศนูยก์ระจายสินคา้ ร้านคา้ปลีก  

 

 โรงงาน คลงัสินคา้  

  

                                                                                                   

 ผูจ้  าหน่าย  

   ช้ินส่วน  

             การจดัซ้ือ    การผลิต          การขาย  

โลจิสติกส์ทางดา้นธุรกิจ 

ขนสง่ 

ลูกคา้ 



การผลิตในระบบ CIM จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ควบคุมการผลิตโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันทุกฝ่าย ตัง้แต่ ฝ่ายขาย 
ผ่ายออกแบบ และผ่ายผลิต ท าให้ผลิตมีประสิทธิภาพสงูสดุ เคล็ด
ลบัของระบบ CIM ท่ีจะท าได้ส าเร็จ จะต้องใช้โลจิสติกส์ท าให้
การเคลื่อนย้ายวตัถดุิบและสินค้าในระบบการผลิตเช่ือมโยงกบัการ
กระจายสินค้าด้านฝ่ายขายให้ได้



รายละเอยีดโดยสรุปเกีย่วกบับริษัท
ช่ือบริษทั : บริษทัอายโินะโมะโตะ๊ จ  ากดั
เร่ิมด าเนินการ :  20 พฤษภาคม ค.ศ 1909

ก่อตั้ง : 17 ธนัวาคม ค.ศ. 1925
เงนิทุน : 79,800,000,000 เยน

(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1998
ตัวแทน : Kunio Egashira

กรรมการผูจ้ดัการ
ที่ตั้งของส านักงานใหญ่: 1-15-1 เคียวบาชิ,จูโอ-คุ, โตเกียว
ส านักงานหลกั : ภายในประเทศ-สาขา 10 แห่ง

โรงงานหลกัภายในประเทศ-คาวาซากิ
โยโกฮาม่า โยคกะอิจิ ซาวะ



รายละเอียดธุรกิจ: เคร่ืองปรุงรส น า้มนั อาหารแชแ่ข็ง ซุป

เคร่ืองดื่ม ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร เชน่

ผลิดตภฑัณ์นม ฯลฯ สินค้าทางการแพทย์

สินค้าเคมีสงัเคราะห์ ธุรกิจสินค้าเคมี เชน่

กรดอมิโน

ยอดขาย : 613,100,000,000 เยน

(ผลการด าเนินงานปี ค.ศ. 1997)

จ านวนพนักงาน : 5,145 คน (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1998)



1.รายละเอียดการกระจายสินค้าของบริษัท อายโินะโมะโต๊ะ จ ากัดโดยสังเขป

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จ ากดั มีการกระจายสินค้าเป็นเครือขา่ย
โดยได้แยกการกระจายสินค้าเป็น 3 ชว่ง คืออณุหภมู แชแ่ข็ง แชเ่ย็น จงึ
เช่ือมโยง ทัง้ประเทศตัง้แตเ่มืองฮอกไกโดถึงเมืองคิวชิวด้วยศยูน์กระจาย
สินค้าขนาดใหญ่และเล็ก และมีเครือขา่ยกระจายสินค้าท่ีกระจายกนัอยูท่ัว่ 
ทัง้การขนสง่เส้นหลกัจนถึงการจดัสง่ภายในท้องถ่ิน



โรงงานผลิต,
บรรจหีุบห่อ

ศูนยจ์ดัส่ง
(depot)

ตวัแทนจ าหน่าย
หลกัร้านคา้ส่งสถานท่ีท่ีตอ้งการ

สินคา้ส าหรับ
ธุรกิจ ศูนยร้์านคา้ปลีกท่ีขาย

สินคา้เป็นจ านวนมาก
เช่น ซูเปอร์มาร์เกตขนาด

ใหญ่ ฯลฯ
ร้านคา้ปลีกผูบ้ริโภค

(สง่โดยตรงจากโรงงาน) (สง่โดยตรงจากโรงงาน)



ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1975 บริษทัได้เร่ิมใช้แพลเลตเช่า
เพิ่มเติมจากแพลเลตของบริษทั เพื่อใช้กบัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น
ฤดูกาล เช่น สินคา้ท่ีเป็นของขวญั จนกระทัง่วนัท่ี 1 ตุลาคม 1988 
จึงได้เปล่ียนมาเป็นแพลเลตเช่าจากบริษทั JPR (Japan 

Pallet Rental Co., Ltd.)



(ร้านท่ีเป็นเป้าหมายของการเกบ็คืนรวมของ P Ken เท่านั้น)

รูปที ่2 การไหลของพาเลท



1. พาเลตเป็นทรัพยสิ์นของผูเ้ป็นเจา้ของและทรัพยากรไมท่ี้ส าคญั
2. หา้มใชพ้าเลตเพื่อสัตถุประสงคอ่ื์นๆ นอกจากการเก็บวางสินคา้และการ
ขนส่ง
3. แต่ละศูนยจ์ะตอ้งควบคุมการส่งมอบพาเลต
4. ควบคุมใหส้ตอ๊กของพาเลตวา่งมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด



1.ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมจากกลุม่ลกูค้าท่ีรับสินค้าจากผู้ผลิตท่ีเข้า
ร่วมและขึน้ทะเบียนเป็นร้านค้าในเครือขา่ยของ P Ken

2.ผู้ผลิตท่ีเข้าร่วมจะใช้พาเลทแบบ T11 จากบริษัท JPR ในการสง่สินค้า
ให้กบัลกูค้าท่ีเข้าร่วม

3.เก็บคืนพาเลทวา่งท่ีอยูก่บัลกูค้าโดยใช้รถเก็บคืนรวมของ JPR จากข้างต้น
จะเห็นได้วา่เป็นผลดี



1.ไมจ่  าเป็นตอ้งควบคุมการเก็บคืนพาเลทในแต่ละรายของลูกคา้
2. เม่ือส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ท่ีเขา้ร่วมจะถือวา่ "ไดคื้นพาเลทให ้JPR แลว้ " 
ณ จุดท่ีส่งมอบใหลู้กคา้ ท าใหก้ารสูญหายในการเก็บคืนพาเลทจากลูกคา้ท่ี
ร่วมมือใน P Ken เป็นศูนย์
3. การขยายตวัของการใชพ้าเลทท าใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
กระจายสินคา้ เช่น การลดเวลาในการขนข้ึนลงจากรถบรรทุก ฯลฯ
4. ลดค่าใชจ่้ายชดเชยในกรณีพาเลทศูนยห์าย



รูปที ่3 การไหลของข้อมูลในการใช้พาเลทเช่า



พาเลทท่ีไม่สามารถเก็บคืนจากลูกคา้ได้เพิ่มข้ึนตามการขยายตวั
ของการขนส่งไปยงัลูกคา้โดยใช้พาเลท โดยทัว่ไปแลว้แต่ละบริษทัจะเก็บ
คืนเอง แต่เน่ืองจากขนาด มารตฐาน และพาเลทของแต่ละบริษทัแตกต่างกนั
ท าให้ลูกคา้ไม่สามารถแบ่งแยกพาเลทของแต่ละผูผ้ลิตได ้ซ่ึงเป็นผลท าให้
ไม่สามารถเก็บพาเลทคืนได ้เน่ืองจากน าไปใช้ในการเก็บรักษาสินคา้ของ
บริษทัอ่ืนหรืออาจถูกน าไปโดยบุคคลอ่ืน เป็นตน้

2.3 ชมรมส่งเสริมการใช้พสเลทแบบ T11 ร่วมกัน
(เรียกย่อๆว่า P Ken)



นอกจากนั้น จะตอ้งท าใหฟั้งกช์ัน่การท านายอุปสงคแ์ละอุปทานมีความสมบูรณ์
มากข้ึน โดยอาศยัแผนการผลิตการท านายการขาย

โดยมรีายละเอยีดดงันี้
1. เพ่ิมความถูกตอ้งของการท านายอุปสงค์

1) น าระบบการท านายเข้ามาใช้ เพ่ิมข้อมูลการขายและส่งเสริมการขาย 
(สินคา้ขายท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง) และก าหนดแผนการขายประจ าเดือน

2) เปล่ียนแผนการขายจากรายเดือนเป็นรายสปัดาห์
3) ลดการเปล่ียนแปลงแผนกรผลิต การบรรจุหับห่อจากรายเดือนเป็นราย

สปัดาห์ จะท าใหก้ารควบคุมมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน
4) น าฟังกช์ัน่การเตือนภยั (alarm) การมีสต๊อกมากเกินไปและสินคา้ขาด

มาใช ้ท าใหส้ามารถด าเนินการปรับเปล่ียนแกไ้ขได้
5) ท าการพิจารณาทบทวนประจ าเดือน พิจารณาทบทวนเกณฑส์ต๊อก ฯลฯ



2) ปรับปรุงแผนการเคล่ือนยา้ยสตอ๊กสินคา้
1) ประมานการการส่งสินคา้จากแต่ละศูนยโ์ดยอาศยัแผนการขายและ

ท าการป้อนสินคา้ใหศู้นย ์(depot) ตามแผน
2) ท าใหมี้การน าการควบคุมสตอ๊กแยกตามวนัหมดอายไุปใชอ้ยา่ง

ทัว่ถึง โดยการรวบรวมขอ้มูลไวท่ี้ศูนยก์ลาง และการ 
synchroniazztion ขอ้มูล

3) เปล่ียนแปลงเครือข่ายการกระจายสินคา้บางส่วน
ส าหรับการจดัการดา้นองคก์รภายในบริษทั ไดมี้การจดัตั้งกลุ่มโปร

เจกต์ SCMS ข้ึนและไดเ้ร่ิมใชง้านระบบใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
1998 นอกจากนั้น ยงัก าหนดใหใ้ชง้านทั้งระบบในเดือนมีนาคม ค.ศ. 
1999



3. ฟังชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการขายจากฝ่ายก ากบัดูแลการขาย
ของส านกังานใหญ่

แมบ้ริษทัจะเพิ่งเร่ิมกิจกรรม SCM แต่กมี็เป้าหมายทีจะท า
ใหก้ารกระจายสินา้มีความสมบูรณ์ท่ีสุดโดยพิจารณาลูกคา้เป็นหลกั 
และในอนาคตก็ต้องท าการพิจารณาในเร่ืองของการขนส่งโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยและการักษาความใหม่สด การท าให้มี
โครงสร้างท่ีท าให้ต้นทุนของการกระจายสินค้าต ่าและช่วยลด
ตน้ทุนโดยรวมอยา่งต่อเน่ืองต่อไป





1. บริษทัฯ ผลิตสินคา้ประเภทใดบา้ง



ตอบ เคร่ืองปรุงรส น ้ ามนั อาหารแช่แขง็ ซุป เคร่ืองด่ืม 
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร เช่น ผลิตภณัฑน์ม ฯลฯ สินคา้
ทางการแพทย ์สินคา้เคมีสงัเคราะห์ ธุรกิจสินคา้เคมี เช่น 
กรดอะมิโน



2. สินคา้ประเภทเคร่ืองปรุงรส น ้ามนั ซุป กาแฟ 
เคร่ืองด่ืม มีการบรรจุหีบห่อโดยใชว้สัดุประเภทใดและ
มีวิธีการขนส่งอยา่งไร



ตอบ บรรจุหีบห่อโดยใชว้สัดุกลอ้งกระดาษลูกฟูก 
กระป๋อง 18L และถุงกระดาษ ขนส่งทางรถยนต ์
รถบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์และรถไฟ



3. สินคา้ท่ีไม่ไดบ้รรจุหีบห่อ (Bulk) มีสินคา้
ประเภทใดบา้งและมีวธีิการขนส่งอยา่งไร



ตอบ ประเภทสินคา้ท่ีเป็นของเหลวและของแขง็ 
ขนส่งทางรถบรรทุกหรือเรือ



4. บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัการพื้นฐานของการใช้
พาเลตไวอ้ยา่งไรบา้ง



ตอบ 1) พาเลตเป็นทรัพยสิ์นของผูเ้ป็นเจา้ของและทรัพยากรไม้
ท่ีส าคญั
2) หา้มใชพ้าเลตเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ นอกจากการเกบ็    
วางสินคา้และขนส่ง
3) แต่ละศูนยจ์ะตอ้งท าการควบคุมการส่งมอบพาเลต
4) ควบคุมใหส้ต๊อกของพาเลตวา่งมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด



5. การด าเนินการเก่ียวกบัการใช้ SCM (Supply 
Chain Management) มีการด าเนินงานในดา้น
ใดบา้ง



ตอบ 1) ส่งเสริมการรับค าสัง่ซ้ือโดยใช้ EPI (Electrorice eta 
intercharger)
1.1 การรับค าสั่งซ้ือออนไลน์
1.2 การกระจาย การขยายการรับค าสั่งซ้ือขาย (Fax-CDR Optical 
Chanactrereader)
2) เพ่ิมประสิทธิภาพของการรับค าสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือและการส่งมอบสินคา้
2.1 การท าเป็นลอ็ตใหญ่และการปรับปรุงความถ่ีของการปฏิบติังาน
2.2 ลดเวลารับสินคา้โดยการส่งมอบสินคา้เป็นพาเลต
2.3 ท าใหก้ารตรวจเช็คสินคา้รวดเร็วโดยการแจง้การขนส่งสินคา้ล่วงหนา้
3) ขยายขอบเขตวนัส่งสินคา้
3.1 สั่งซ้ือออนไลน์
3.2 สามารถส่งมอบสินคา้อยา่งมีแผน เช่น ส่งมอบวนัเวน้วนัได้
3.3 ปรึกษาการปรับปรุงการกระจายสินคา้อยา่งต่อเน่ืองได้


