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ฮิตาชิ จับมือ ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ เปิ ดให้ บริการยานพาหนะขนส่ งร่ วม
เพือเพิมประสิทธิภาพภาคโลจิสติกส์ ของไทย
การขนส่งร่ วมที มีประสิ ทธิ ภาพระหว่างบริ ษทั ขนส่ง สามารถส่งผลในการลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการ
ส่งมอบ

ภาพคอนเซ็ปต์ของบริ การการใช้ยานพาหนะขนส่งร่ วมกัน
กรุ งเทพฯ, 29 พฤษภาคม 2562 --- บริ ษัทฮิตาชิ จํากัด (TSE: 6501, “Hitachi”) จับมือบริ ษัทฮิตาชิ ทราน
สปอร์ ต ซิสเต็มส์ จํากัด (TSE: 9086,”Hitachi Transport System”) เปิ ดตัวบริ การการใช้ ยานพาหนะขนส่ง
ร่ วมกัน ในประเทศไทย โดยเปิ ดให้ บริ ก ารตังแต่เดือนมิ ถุน ายน 2562 นีเป็ น ต้ น ไป บริ การดังกล่า วจะอยู่
ภายใต้ ก ารดํ า เนิน งานของบริ ษั ทฮิ ต าชิ เอเชี ย (ประเทศไทย) (“Hitachi Asia (Thailand)”) จํากัด และ
บริ ษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) Hitachi Transport System Vantec (Thailand)
โดยบริการนีจะช่วยจัดยานพาหนะได้ อย่างเหมาะสมในการจัดส่งสินค้ าตามรายการจากผู้ส่ง ตอบโจทย์การ
ช่วยลดต้ นทุนและประหยัดเวลาในการจัดส่งสินค้ า
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บริ ษัทฮิตาชิ เอเชี ย (ประเทศไทย) และบริ ษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้ ร่วมทดสอบ
และรั บรองผลของบริ การนี ซึงมีผลในการเพิมประสิทธิภาพ อัตรารอบการใช้ งาน(1) ให้ ปรับตัวดีขนจากร้
ึ
อย
ละ 15 มาอยู่ ที ร้ อยละ 30(2) ซึงเป็ น ตัว เลขที ได้ จ าก การวิเคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ (Proof of Concept
(PoC)) ที ทําร่ วมกับบริ ษัทยูนิชาร์ ม คอร์ ปอร์ เรชัน (Unicharm Corporation(“Unicharm”) ในการทดสอบ
การนําบริ การนีมาใช้ กบั การขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562
โดยได้ เปิ ด ให้ บริ การกับ บริ ษัท ยูนิชาร์ ม สยาม-ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด และบริ ษัท ฮิต าชิ อินดัสเตรี ยล
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ตังแต่เดือนเมษายน 2562
สําหรับบริ ษัทจัดส่งสินค้ าและดําเนินงานด้ านโลจิสติกส์ บริษัทฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) และบริ ษัทฮิตาชิ
ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) เปิ ดให้ บริ การการจัดส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ ตงแต่
ั เดือนมิถนุ ายน 2562
และขยายบริ การให้ ครอบคลุมการจัดส่งโดยรถบรรทุก โดยมีเป้าหมายจะให้ บริ การได้ 21,000 คันภายใน
ปี งบประมาณ 2566 และมียอดขายต่อปี ที 8 พันล้ านเยน โดยขยายการส่งมอบบริ การไปยังโรงงานและ
บริ ษัทกระจายสิน ค้ า บริ ษัท ด้ านโลจิส ติก ส์ และบริ ษัท จัด ส่ง สิ น ค้ า สําหรั บ บริ ก ารนี จะตอบโจทย์ ด้ า น
นวัตกรรมดิจิทลั ในภาคโลจิสติกส์ รวมถึงมีส่วนในการช่วยลดปั ญหาการจราจรติดขัดในประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศไทยมุ่ง หน้ า สู่ก ารเป็ น Value-based Economy หรื อ เศรษฐกิ จ ที ขับ เคลื อนโดย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0. โดยเส้ นทางไปสู่การเติบ โตทางเศรษฐกิจ อาจ
ก่อให้ เกิดความต้ องการทีเพิมมากขึนในด้ านโลจิสติกส์และการขนส่ง ซึงอาจนําไปสูก่ ารจราจรแออัด มลพิษ
ทางอากาศ การขาดบุคลากรด้ านขับรถ และต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ทีเพิมสูงขึนทัวประเทศ การบูรณาการ
ด้ านโลจิ สติกส์ และการใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างเหมาะสมเป็ น ความลงตัวที รัฐบาลไทยมองหาเพือลดต้ น ทุน
ด้ านโลจิ สติกส์จากร้ อยละ 14 (2559) ให้ ลงมาอยู่ทีร้ อยละ 12 ของจีดี พีภายในปี 2564 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ด้ วยเหตุนี บริ ษัทฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) และบริ ษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จึงได้
พัฒนาบริ การการใช้ ยานพาหนะขนส่งร่ วมกันสําหรับภาคโลจิสติกส์ของไทย โดยผสมผสานเทคโนโลยีและ
ความเชี ยวชาญของกลุ่มไว้ ในบริ ก ารนี ซึงสามารถบูรณาการข้ อมูลในด้ านต่างๆ อาทิ เช่น สถานะการ
ดําเนินงานของยานพาหนะและพืนทีว่างทีสามารถรองรับการขนส่งสินค้ าได้ โดยรวบรวมข้ อมูลดังกล่าว ณ
จุดบริ การหลายแห่งไว้ บนหน้ าสรุปเดียว และสามารถใช้ เครื องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเพือค้ นหายานพาหนะ
ที เหมาะสมสําหรั บการส่งมอบสิน ค้ าแต่ละรายการ ที โดยบริ ก ารนี ยังสามารถช่ วยค้ น หายานพาหนะที
เหมาะสมโดยใช้ ข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ ทังนีระบบจะจับคู่สถานะต่างๆ อาทิเช่น ประเภทของรถ อุณหภูมิ และ
ความน่าเชือถือของคนขับรถทีได้ รับการให้ คะแนน ข้ อมูลการจราจร และอืนๆ ตามรายการการจัดส่ง
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การเปิ ดตัวการให้ บริ ก ารนีจะช่วยให้ ผ้ ูดําเนินธุรกิ จในภาคโลจิสติกส์ได้ ประโยชน์จากการใช้ ยานพาหนะที
ว่างจากการใช้ งานจากจํานวนยานพาหนะทังหมดทีมีอย่างมีประสิท ธิ ภาพ และสามารถใช้ ยานพาหนะ
ขนส่งร่ วมกันได้ สําหรับสินค้ าทีมีปลายทางใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ยังช่วยลดเวลาการทํางานของคนขับรถ
และประหยัดค่านํามัน จากการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
นายโคสุเกะ โฮริ อจุ ิ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฮิตาชิ เอเชีย (สิงคโปร์ ) จํากัก กล่าวว่า “เรามีความยินดีทีได้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยบริ การทางดิจิทลั ของเรา เรามุ่งมันที
จะผลักดันบริ การด้ านนวัตกรรมเพือสังคมเพือสนับสนุนการเติบ โตทางเศรษฐกิจอย่างยังยืน ของประเทศ
ไทยผ่านการสรรสร้ างร่ วมกัน ของลูกค้ าและพัน ธมิตรของเรา รวมทังเทคโนโลยีจากศูนย์ ลูมาด้ า Lumada
Center”
นาย มิทชู ิกะ นากาโน กรรมการผู้จัดการ บริ ษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า
“กลุม่ บริ ษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ จะสร้ างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการขนส่งทีไว้ วางใจได้
ทัวประเทศไทย โดยใช้ ประโยชน์จากความรู้ ความชํานาญทีเราได้ สะสมมาจากทัวโลกและในประเทศ เราจะ
เร่งสร้ างความร่ วมมือกับบริ ษัทขนส่งในประเทศไทย เพือขยายและเสริ มความแข็งแกร่ งบริ ก ารในด้ านนีให้
ยิงยวดขึนไป”
ดร. สมจิ ณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิค มอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า“กนอ. ได้ รับ ความ
ร่ วมมือจากจากองค์กรขนาดใหญ่ในการเปิ ดตัวเทคโนโลยี สมัยใหม่ อันจะเป็ น ประโยชน์ ต่อประเทศ เพือ
สร้ างเศรษฐกิจเชิงมูลค่า ซึงจะสามารถนํ าความรู้ และเทคโนโลยีมาใช้ เป็ น เครื องมือในการขับเคลือนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยังยืน รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในนิคมอุตสาหกรรมในพืนที EEC อัน
จะเป็ นศูนย์ กลางทีสําคัญสําหรั บการค้ า การลงทุนในภูมิภาค ทังนีทีผ่านมา กนอ. ได้ รับความร่ วมมือจาก
ฮิตาชิด้วยดีเสมอมา ในการส่งเสริมการผลิตอัจฉริ ยะ สมาร์ ทโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซึงฮิตาชิได้ พิสูจน์
ให้ เห็นถึงการผลิตอัจฉริ ยะแล้ วในพืนที EEC และได้ จดั ทําโซลูชนสมาร์
ั
ทโลจิสติกส์อนั ทันสมัย โดยจะช่วย
ในการพัฒนาทังในด้ านเศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมสําหรับนิคมอุตสาหกรรมอย่างยังยืนต่อไป”
(1) รอบการใช้ คอนเทนเนอร์ : คอนเทนเนอร์ ทีใช้ ซาเพี
ํ ยงขาเดียวในการนําสินค้ าเข้ า ซึงปกติมกั ตีรถเปล่ากลับ โดยนํามาใช้
บรรทุกขาส่งสินค้ าออก
(2) จากแผนคํานวณการใช้ คอนเทนเนอร์ ในลักษณะนี อัตรารอบการใช้ คอนเทนเนอร์ จะดีขึนระหว่างร้ อยละ 15 ถึงร้ อยละ
30 เมือเทียบกับแต่ก่อน
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เกียวกับ บริษทั ฮิตาชิ เอเซีย จํากัด
บริ ษัท ฮิตาชิ เอเซีย จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อฮิตาชิ มีสํานักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ บริ ษัทมีสํานักงาน
กระจายอยู่ในประเทศกลุ่ม อาเซีย น คือ อิน โดนี เชี ย มาเลเซี ย เมี ยนมา ฟิ ลิ ปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม และให้ ความสําคัญกับธุรกิจนวัตกรรมเพือสังคมทีช่วยตอบโจทย์ ความท้ าทายของสังคม ฮิตาชิ
เอเซีย และบริ ษัทในเครื อนําเสนอระบบข้ อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม พลังงาน โครงสร้ างพืนฐานทาง
สังคมและระบบอุตสาหกรรม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื องจักรในการก่อสร้ างรวมทังอุปกรณ์และชินส่วน
ทีมีความสามารถระดับสูง ระบบยานยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านและอืนๆ ในหลายรู ปแบบ สําหรั บ
ข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับฮิตาชิ เอเซีย สามารถเข้ าไปทีเว็บไซต์ของบริ ษัทได้ ที https://www.hitachi.com.sg.
เกียวกับ บริษทั ฮิตาชิ จํากัด
บริ ษัท ฮิตาชิ จํ ากัด (TSE: 6501) ซึงมีสํานัก งานใหญ่ อยู่ใ นกรุ ง โตเกีย ว ประเทศญี ปุ่ น มุ่งมันถ่า ยทอด
นวัตกรรมที ช่วยตอบโจทย์ ความท้ า ทายของสัง คม โดยผสมผสานเทคโนโลยีเชิ งปฏิ บัติการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และผลิตภัณฑ์ /ระบบ เข้ าด้ วยกัน รายรับ ตามบัญชีง บประมาณของบริ ษัท เมื อปี งบ 2561
(สินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ.2562) คิดเป็ นจํานวน 9,480.6 พันล้ านเยน (85.4 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ) กลุ่ม
ฮิตาชิมีพนักงานประมาณ 296,000 คนทัว ฮิตาชินําเสนอธุรกิจนวัตกรรมเพือสังคมโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั
โดยใช้ ลูมาด้ า (Lumada) ใน 5 อุตสาหกรรม ได้ แก่ การติดต่อสือสารผ่านเครื อข่ายไร้ สาย (mobility) การ
ใช้ ชีวติ อัจฉริ ยะ (Smart Life) อุตสาหกรรม พลังงาน และไอที สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับฮิตาชิ เข้ าไปที
เว็บไซต์ของบริ ษัทที http://www.hitachi.com
เกียวกับ บริษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท บริ ษัทฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย) เป็ น บริ ษัท ย่อยของ บริ ษัท ฮิตาชิ ทราน
สปอร์ ต ซิสเต็มส์ จํากัด มีสํานักงานใหญ่ทีจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การโลจิ
สติกส์ แบบครบวงจรซึงมีความเชียวชาญด้ านโลจิสติกส์ 3PL/contract logistics Frieght forwarding การ
ขนส่งหนัก คลังสินค้ าและกระจายสินค้ า รวมทังให้ คําปรึกษาด้ านโลจิสติก บริ ษัท มีสํานักงาน 10 แห่งและ
คลังสินค้ าในประเทศไทย สําหรับข้ อมูลเพิมเติมกรุ ณาเยียมชมเว็บไซต์ของ บริ ษัท ที http://www.hitachitstv.com/
เกียวกับ บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ จํากัด
บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็มส์ จํากัด(TSE: 9086) มีสาํ นักงานใหญ่ทีกรุ งโตเกียวประเทศญีปุ่ น เป็ นผู้
ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจร รายได้ รวมของบริ ษัท สําหรับปี งบประมาณ 2561 (สินสุดวันที 31
มีนาคม 2562) มีมลู ค่ารวม 708.8 พันล้ านเยนและ บริ ษัท มีพนักงานประมาณ 46,300 คนทัวโลก ภายใต้
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สโลแกนแบรนด์ของเรา“ มุ่งสู่อนาคต” และแนวคิดธุรกิจของเรา “ LOGISTEED” กลุ่มฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต
ซิสเต็มส์ มุ่งมันทีจะขยายพืนทีการทํางานร่ วมกันในธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้ อมทังสร้ างนวัตกรรมใหม่
เหนือขอบเขตของโลจิสติกส์ ซึงเป็ นเป้าหมายหลักของเรา สําหรับข้ อมูลเพิมเติมกรุ ณาเยียมชมเว็บไซต์ ของ
บริ ษัท ที https://www.hitachi-transportsystem.com/th/
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