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ชวยบริหารจัดการในทุกๆ สวน ทำใหลูกคา
สามารถ เขา ถึง ขอมูล และ นำ ขอมูล ไป ใช
ประโยชนในการวางกลยุทธของลูกคาไดตอ
ไป โดยไมตองลงทุนเงินกอนใหญ
จุดเดนของ BJC Logistics คือ การให
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจรทีจุ่ ดเดียว โดย
เนนการใหคำปรึกษา ชวยแนะนำ และแก
ปญหาตางๆ ใหกับลูกคา
แบบ มื อ อาชี พ เพี ย ง แค
ลูกคา บอก ความ ตองการ
และ อุ ป สรรค ที่ เผชิ ญ อยู
เราก็จะชวยการวางระบบ
ให กับ ลูกคา ทำให ลูกคา
มี ระบบ โล จิ สติ กส ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นกวาที่เปนอยู เมื่อเราชวย
จัดการระบบโลจิสติกสใหประสบผลสำเร็จ
ลูกคาก็จะมีความสุขและมีเวลาไปมุงเนนที่
ธุรกิจหลักของตัวเองไดเต็มที่ หรือจะขยาย
ธุรกิจไปยังตางประเทศ เราก็พรอมใหบริการ
(Go global market) เมือ่ ลูกคาประสบความ
สำเร็จ เรา ก็ จะ ประสบ ความ สำเร็จ ตาม ไป
ดวย
“BJC Logistics นำเสนอการใหบริการ
ทางดานโลจิสติกสที่มีความแตกตาง ดวย
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ เรา
ยังเนนการประชาสัมพันธแบรนด และภาพ
ลักษณองคกรผานทางสือ่ ตางๆ เพือ่ ใหลูกคา
จดจำและนึกถึง เรา ( BJC Logistics) เมื่อ
ตองการหาผูใหบริการดานโลจิสติกส”

“หากมีปญหาหรือตองการคำปรึกษา

ทางดานระบบโลจิสติกสขอใหนึกถึงเรา...BJC Logistics”
ธุรกิจตางๆ ในปจจุบันยอมตองเกี่ยว
ของกับกิจกรรมโลจิสติกสดวยกันทั้งสิ้น เริ่ม
ตั้งแต การ เคลื่อน ยาย การ รับ และ จัด เก็บ
วัตถุดิบ ไปจนถึงการแปรรูป และจัดเก็บเปน
สินคาสำเร็จรูปในคลังสินคา เพือ่ พรอมจะจัด
สงและกระจายสินคาใหกับลูกคาตอไป ซึ่ง
สิ่งเหลานี้ถือเปนตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมไดตัว
หนึง่ ของสินคา ดังนัน้ การจัดการบริหารระบบ
โลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ จะชวย
ใหการ ดำเนิน ธุรกิจ ใน ภาพ รวม ของ องคกร
มี ทั้ง ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ที่ สูง ขึ้น
เมือ่ ตนทุนขายลดลงและกำไรมากขึน้ องคกร
ก็ จะ สามารถ สราง โอกาส ใน การ แขงขัน ทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ
บริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส จำกัด
ใหบริการดานโลจิสติกสแบบเบ็ดเสร็จที่จุด
เดียว โดยแบงเปน 4 กลุมหลักดังนี้
1. การใหบริการผานพิธีการศุลกากร
นำเขา-สงออกทางทะเล และทางอากาศ
2. การ จั ด การ คลั ง สิ น ค า และ การ
บริหารจัดการสินคาคงคลัง โดยระบบบริหาร
จัดการคลังสินคา ISIS
3. การบริการขนสง และกระจายสินคา
ทั่วประเทศ
4. การบริการใหคำปรึกษาระบบงาน

ดานโลจิสติกส และการบริการบริหารงาน
โลจิสติกส ณ คลังสินคาของลูกคา
เนื่ อ งจาก ธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท เบอร ลี่ ยุคเกอรโลจิสติกส จำกัด เปนธุรกิจประเภท
ใหบริการ (Services Industry) ซึ่งเปนงาน
ที่ จับ ตอง ไม ได ดัง นั้น บริษัทฯ จึง เนน ขาย
ความมีคุณภาพ ความสามารถ ความศรัทธา
ความพึงพอใจ ความประทับใจ และความ
่ ตลาดเฉพาะ
เชือ่ มัน่ เปนหลัก เรามุง เนนทีการ
กลุม หรือ Niche Market โดย ใช กลยุทธ
สรางความแตกตาง ( Differentiation) ใน
ดาน การ ให บริการ โดย ยึด มั่น หลัก การ ให
บริการ วา “นำ เสนอ คุณคา ที่ เปน เลิศ และ
สรางมูลคาเพิ่ม” ใหกับลูกคา
ใน ป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ประเภท ให บริ ก าร
บริหารจัดการงานทางดานโลจิสติกสมีการ
แขงขันกันสูงขึ้น บริษัทที่ใหบริการทางดาน
โลจิสติกสรายใหมๆ เกิดขึ้นในตลาดอยาง
มากมาย ดัง นั้น ตลาด โล จิ สติ กส จึง มี การ
แขงขันทางดานราคา กลายเปน Red Ocean
อยางไรก็ตาม BJC Logistics ก็ยังมุงเนน
ที่จะสรางคุณคา (Value) ใหกับลูกคาโดย
นำเสนอบริการที่มีคุณภาพเหนือความคาด
หมาย และการบริการที่มีคุณภาพสูง โดย
นำเทคโนโลยีและระบบ IT ที่ทันสมัยเขามา

BJC Logistics
1. สำนักงานใหญ: เลขที่ 99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร
เฮาส ชั้น 4 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
2. คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา สาขากิง่ แกว:
เลขที่ 91 หมูที ่ 15 ซ.กิง่ แกว 21 ถ.กิง่ แกว ต.บางพลีใหญ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
3. คลั ง สิ น ค า และ ศู น ย กระจาย สิ น ค า สาขา
กลวยน้ำไท: เลขที่ 48 ซอยบารโบส 2 ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
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