We are Your

Best Partner Best Service
• หากทานกําลังหาผูใหบริการดาน โลจิสติกส ไมวา
องคกรทานจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือ ใหญ เราพรอม
ใหบริการแบบมืออาชีพ ดวยราคาที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจทาน ดวยประสบการณตั้งแตป 2544 โดยมีคู
คาใชบริการเราตอเนื่องเปนจํานวนมาก
•

<< เขาชม Website

(Visit our website)

If you are looking for 3rd Party Logistics Partner, we
are your solution for all business sizes; small
medium and large. With our professional service and
optimal prize, we will bring your company to
competitive level through our experience since 2001
evidently from our continuous loyal partners.

• วิสัยทัศน | Vision
เราคือ Partner ทางดาน Logistics ที่ เหมาะสม คุมคา และ เพื่อสงเสริมการคา ใหแกลูกคา ที่ดีที่สุด ใน
ภูมิภาค AEC และ จะดํารงอยูถ
 ึงความรับผิดชอบสูงสุด ตอ ลูกคา คูคา สังคม พนักงาน และ ผูถือหุน
We are your Best Logistics Partner in AEC who are providing the most effective Logistics solutions to strengthen your business with value
services. We comply with the highest values and responsibilities to our Customer, Partner, Society, Employee and Shareholders.

• พันธกิจ | Mission
เราจะใช Innovation จากดานตางๆ เพื่อมาพัฒนางานดาน Logistics เรามุงเนนสูการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และ บรรลุสูเปาหมายของบริษัท โดยยึดถึง ความโปรงใสดานการบริการ ความปลอดภัย และ
มาตรฐานการทํางานเปนหลัก
We will explore and make use of innovations in all aspects of Logistics segment to bring continuous improvement and to achieve our
goals through service transparency, safety and standard practice.

• คณะผูบริหาร | Management Team
President
คุณ วรกิจ บุณยัษฐิติ
Mr. Vorakij Punyashthiti
Managing Director
คุณ ธนานันต ชาติยานนท
Mr. Tananun Chatiyanonda
SVP - Logistics B2B
คุณ ยุพา สันติลวีวรรณ
Ms. Yupa Santiraveewan

VP – Commercial & PSCL
คุณ สิทธิชัย สุขสมปอง
Mr. Sitthichai Suksompong

General Manager
คุณ สมวัณณ ทินกร บุณยัษฐิติ
Mrs. Somwann D. Punyashthiti

VP - Home Delivery
- Vacant -

Sr.Mgr - Human Resource
คุณ พรธีรา อองคําหาญ
Ms. Pornteera Ongkamharn

• ทุนจดทะเบียน และ ยอดขาย | Registered Capital and Annual Sales
- ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท (ชําระครบ)
- Registered Capital 50 MB THB (fully paid)
- ยอดขาย | Annual Sales

• ธุรกิจของเรา | Our Business
บริษัทฯ แบงการบริการ Logistics ออกเปน 2 กลุมเปาหมาย เราเชื่อวา การบริการ Logistics ที่ดีนั้น ควรคํานึงถึงความสมดุลระหวาง ระดับการบริการ และ ตนทุนที่
เหมาะสม ซึ่งแตละกลุมเปาหมายจะมีความสมดุลนี้ที่แตกตางกัน
1. กลุม B2B: เราเล็งเห็นถึงความจําเปนที่กลุมผูใชบริการในกลุมนี้ ที่จะมองหาคําตอบทางดาน Logistics ในทุกรูปแบบ หรือ Model ที่เหมาะสมแกสถานที่ และ ชวงเวลา
เชน Logistics Solution ระหวาง กรุงเทพ และ ภาคเหนือ ยอมตางกัน หรือ ชวง Low Season กับ High Season นั้น ยอมตางกัน ฉะนั้น เราจึงลงทุนทางดานทรัพยากร
ตางๆ เชน ศูนยกระจายสินคาทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 5 แหง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ Distribution ทั่วประเทศ พรอม หนวยรถกวา 150 คัน ในทุกขนาด (ไมรวม Sub
Contractors) เพื่อรองรับความหลายหลายของความตองการของลูกคา การบริการ Logistics ในกลุมลูกคานี้มีหลายรูปแบบ เชน Zone Skipping One to Many
Buffering Stock หรือ Cross Docking ขึ้นอยูกับความเหมาะสมดานธุรกิจของลูกคานั้นๆ
2. กลุม B2C: การบริการทางดาน B2C โดยเฉพาะ Home Delivery นั้นมีความแตกตางจาก B2B อยางสิ้นเชิง การทํา Home Delivery คือการทํา Branding ซึ่งมากกวา
คําวาขนสง หนวยบริการจะตองทํางานประสานงานกับลูกคาตลอดเวลา รวมถึงดูแลจนถึงใหลูกคาใชงานสินคานั้นเปน อยางคุมคา และจะตองใชเวลาภายในสถานที่
อาศัยของลูกคา ฉะนั้น ความเปนมืออาชีพอยางเปนกันเองจึงมีความสําคัญมาก บริษัทฯ ไดพัฒนามาตรฐานใหมของการใหบริการตอวงการ Home Delivery มาอยาง
ตอเนื่อง อาทิ มาตรฐานการใหบริการเมื่อสงมอบ การพัฒนา War Room เพื่อติดตามงานแบบ Real Time หรือ การพัฒนาทางดาน Electronic Proof of Delivery (ePOD) เพื่อเชื่อมตอกับ Call Center ของคูคา เสริมระดับความมั่นใจใน Brand ของคูคาดวยความมั่นใจ
Our company offers 2 types of Logistics service. We believe, good Logistics is about pondering the balance between service expectation and optimise cost where each of
our partner has different values.
1. B2B Group (Business to Business): We realize the need of holistic logistics approach for Thai consumer goods. For the same product, the diversity in geographical
locations or periods of the year, requires different approach for Logistics. We are asset-based 3PL who offer Distribution hubs (5 nodes) covering nation
wide with transport of over 150 different sizes of vehicles (excluding sub contractors). Various models of Distribution services are zone skipping, one to many, buffering
stock, or cross docking.
2. B2C Group (Business to Customer): B2C service especially Home Delivery (Last Mile Delivery) is entirely different to B2B service where it concerns more on economy
of scale, time and distance. Home Delivery is about branding which requires more detail of service than transportation. Transportation unit must interact with end
customers at all time, including supporting the customers to the point where they can function the product properly and safely. The time spending at the customers'
resident is usually longer than dropping the item. Hence, professional service with friendly manner are the keys in gaining trust. Our company has introduced many new
standards to Home Delivery industry ie. standards of hand-over, war room for real time monitoring Home Delivery service or electronic proof of delivery (e-POD) that links
to our partner Call Center to strengthen confidences in our partner brands and images.

• ลูกคาของเรา | Our Customer

งานบริการดาน Logistics ของบริษัทฯ (Logistics Services and Facilities)
• ศูนยกระจายสินคาทั่วประเทศ สําหรับลูกคาที่ที่ตองการเชาพื้นที่ หรือ สําหรับลูกคาที่ตองการใหทางบริษัทบริหารงาน
คลังสินคาให บริษัทยังใหบริการการบริหารคลังสินคา แกลูกคาที่มีคลังสินคาเปนของตนเองดวย (Distribution Centers
nation wide for Customers who need Space to Rent or having our company take responsibility in Warehouse Management for
them. We also offer Warehouse Management Service for customers who have their own warehouses in other locations.)

• หนวยรถขนสงสินคา ที่หลายรูปแบบ คั้งแต 18 ลอ 10 ลอ 6 ลอ 4 ลอบรรทุก หรือ รถปกอัพ สําหรับการขนสงไปยังพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศ ดวยระยะเวลา ภายในวันรุงขึ้น หรือ 3 วัน สําหรับ ตางจังหวัด และ ไมเกิน 5 วัน สําหรับ ตางอําเภอ
(Distribution Fleet of different sizes: 18W 10W 6W 4W and PU for delivery service to different geographical locations nation wide.
Our service are within next day, within 3 days for up countries and within 5 days for remote areas.)

• ทีมงานมืออาชีพ และ เทคโนโลยี เรามีบุคคลากรที่พรอมใหบริการอยูทั่วประเทศ กวา 380 ชีวิต พรอมดวยเทคโนโลยีที่
สามารถติดตามผลการดําเนินงานอยาง Real Time ผาน War Room (Over 380 Professional personal locates all around the
country with state of the art technology in tracking performance in Real Time mode)

• การประกันภัยความเสี่ยง ครบวงจรสําหรับ Logistics (Insurances all of those associate with Logistics services to guarantee
against all possible risks.)

• ศูนยกระจายสินคา | Distribution Center
ศูนย กรุงเทพ | Bangkok Distribution Center

พื้นที่จัดเก็บ 1,500 ตรม. และ 2,250 ตรม. | Storage areas 4,500 m2 & 2,250 m2
ที่อยู: 92 หมู 21 ตําบล บางพลีใหญ อําเภอ บางพลี สมุทรปราการ | Bangpli Yai Bangpli Samut Prakarn
GPS: 13.582118, 100.685389
พื้นที่ครอบคลุม 24+11 จังหวัด | Cover Provinces 24+11
กรุงเทพ อางทอง อยุธยา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ
นครราชสีมา ปราจีนบุรี ราชบุรี ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สระบุรี สระแกว สุพรรณบุรี ตราด
นครสวรรค ชัยนาท กําแพงเพชร ลพบุรี เพชรบูรณ พิจิตร พิษณุโลก สิงหบุรี สุโขทัย ตาก อุทัยธานี

ศูนย เชียงใหม | Chiang Mai Distribution Center

พื้นที่จัดเก็บ 500 ตรม. บนที่ดิน 5 ไร | Storage areas 500 m2 on 5 rai yard
ที่อยู: ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง เชียงใหม | San Kampaeng Chiang Mai
GPS: 18.712278, 99.134447
พื้นที่ครอบคลุม 9 จังหวัด | Cover Provinces 9
เชียงใหม ลําพูน เชียงราย ลําปาง แมฮองสอน นาน พะเยา แพร อุตรดิตถ

ศูนย ขอนแกน และ อุดรธานี | Khon Kaen & Udon Thani Distribution Center

พื้นที่จัดเก็บ 2,400 ตรม. | Storage areas 2,400 m2
ที่อยู: ถนน มะลิวัล ย ตําบลบานเปด อําเภอเมือง ขอนแกน | Muang Khon Kaen
GPS: 16.442696,102.796734
พื้นที่ครอบคลุม 18 จังหวัด | Cover Provinces 18
ขอนแกน อุบลราชธานี บุรีรัมย อํานาจเจริญ ชัยภูมิ กาฬสินธ เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม หนองคาย หนองบังลําภู
รอยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร อุดรธานี ยโสธร

• ศูนยกระจายสินคา | Distribution Centers
ศูนย สุราษฏร และ หาดใหญ (คูคา) | Surat & Had Yai Distribution Center

ศูนยสุราษฏร พื้นที่จัดเก็บ 1,000 ตรม. | Storage areas 1,000 m2
ที่อยู: 6 ถนนเจริญลาภ ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 84130 | Pinpin Surat Thani
GPS: 9.110174, 99.254907
ศูนยหาดใหญ พื้นที่จัดเก็บ 500 ตรม. | Storage areas 500 m2
ทีอ่ ยู: 33 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย หาดใหญ สงขลา 90110 | Had Yai Songkla
GPS: 6.991742,100.486821
พื้นที่ครอบคลุม 14 จังหวัด | Cover Provinces 14
สุราษฏรธานี สงขลา ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล ตรัง ยะลา
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BKK
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• หนวยรถ | Distribution Fleet (as of 2018)
And over 100++
Sub Contractor Trucks

• ทีมงานมืออาชีพ & เทคโนโลยี | Personals & Technology (as of 2018)
War Room (Monitoring Room)

•

ทีมงานของเราไดรับการฝกอบรมตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน และ ไดรับใบอนุญาติตางๆที่สําคัญตามสายอาชีพที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน และ ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน (จป. HSSE and PPE) การอบรมเพื่อ เสริมทักษะอยางตอเนื่องใหแกพนักงาน โดยไดรับ
ความรวมมือจาก ภาครัฐ เอกชน รวมถึง คูคาของเรา ถือเปนวัฒนะธรรมขององคกร เพื่อมุงสูเปาหมาย อีกทั้ง เปนการพัฒนา ฝมือ
แรงงานของพนักงานใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการตลาด

(Our personals have received all adequate training mandated by Thai Ministry of Labour. Personal those require additional professional licenses ie. Safety,
hold all special related licenses for all Logistics services. Additional trainings are continuously being conducted with related government and private sectors
together with our customers to enhance our personals' skills and competencies to meet the ever-changing requirements of the market.

ขอขอบคุณที่ใหความสนใจในการใชบริการของเรา

Thank you for your interest in our services
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