


ຂໍ ໍ້ ມູນບໍ ລິ ສັດ



ຊ່ຽວຊານໃນພາກພ ໍ້ ນອາຊີ , 
ເຊ ່ ອມຕ່ໍທ ່ ວໂລກ

ພວກເຮ າໃຊໍ້ ຄວາມຊ່ຽວຊານຢ່າງເລິ ກເຊິ່ ງໃນອາຊີ , ເຄ ອຂ່າຍທີ່ ເຂັໍ້ ມແຂງ, ການຮ່ວມມ ຍຸດທະສາດ
ແລະ ການແກໍ້ ໄຂບັນຫາດໍ້ ານການຂ ນສ ່ ງແບບປະສ ມປະສານດໍ້ ານເຕັກໂນໂລຢີ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕໍ້ ອງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕໍ້ ຄວາມບໍ່ ແນ່ນອນ. ເຄ ່ ອຂ່າຍຂອງພວກເຮ າຂະຫຍາຍ
ໄປຫຼາຍປະເທດແລະ ທ ່ ວໂລກ, ດໍ້ ວຍການເປັນສະມາຊິ ກຂອງເຮ າກັບ IATA, WCA, GLA ແລະ
ເຄ ່ ອຄ່າຍGLN.

ປະສ ບການແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດໍ້ ານຂອງໂລຈິ ສຕິກ, ການຂ ນສ ່ ງ, ການສາງ, ການບໍ ລິ ການ
ສໍ້ າງມູນຄ່າເພີ່ ມ, ອີ -ຄັອມເມີ ສ ເຮັດໃຫໍ້ ເຊ ່ ອມຕ່ໍ ແລະ ຕິດຕາມຕະຫຼາດສາກ ນແລະ ຕະຫຼາດພາກ
ພ ໍ້ ນ.

ພະນັກງານທີ່ ມີ ຄວາມທຸ່ມເທ, ຄວາມຄິ ດທີ່ ວ່ອງໄວຄ່ອງແຄໍ້ ວ ແລະ ທາງອອກຫຼາຍຮູບແບບ ເຮັດ
ໃຫໍ້ ລູກຄໍ້ າຂອງພວກເຮ າບັນລຸການດໍ າເນີ ນງານໄດໍ້ ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ, ລ ດຕ ໍ້ ນທຶນ, ມີ ຄວາມສ່ຽງ
ໜໍ້ ອຍລ ງ ແລະ ສຸມໃສ່ວຽກງານຫັຼກຂອງເຂ າໄດໍ້ ຢ່າງເຕັມທີ່ . 

PLG ກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກຫາເຂດແດນໃໝ່ໆແລະ ປ່ຽນແປງຮູບແບບການດໍ າເນີ ນງານດໍ້ ານໂລ
ຈິ ສຕິກໃນອາຊີ ແລະ ອ ່ ນໆຕ ່ ມອີ ກ.
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ມ ໍ້ ນີ ໍ້ , PLG ແມ່ນໜ່ຶງໃນບໍ ລິ ສັດທີ່ ເຕີ ບໃຫຍ່ໄວທີ່ ສຸດໃນດໍ້ ານຂອງໂລຈິ ສຕິກ ແລະ ດໍ້ ານການຂ ນສ ່ ງຢູ່ໃນພາກພ ໍ້ ນ, ມີ
ພະນັກງານຫຼາຍກ່ວາ 200 ຄ ນຢູ່ສິ ງກະໂປ.

ດໍ້ ວຍການເຊ ່ ອມຕ່ໍທ ່ ວໂລກ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍພາກພ ໍ້ ນທີ່ ຄອບຄຸມຫຼາຍກ່ວາ 17 ແຫ່ງໃນ 11 ປະເທດ (ສິ ງກະໂປ, ຈີ ນ, ມາເລເຊຍ,

ລາວ, ເກ າຫຼີ ໃຕໍ້ , ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ພະມໍ້ າ, ຟີ ລິ ບປິ ນ, ໄທ, ອິ ນໂດເນເຊຍ, ແລະ ເຢຍລະມັນ) , PLG ໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການດໍ້ ວຍ
ແນວທາງໂລຈິ ສຕິກແບບຄ ບວ ງຈອນທີ່ ກໍານ ດເອງແລະ ຄຸໍ້ ມຄ່າແກ່ລູກຄໍ້ າ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ ລິ ສັດຕ່າງປະເທດ.

ຢູ່ສິ ງກະໂປ, PLG ເປັນເຈ ໍ້ າຂອງ ແລະ ບໍ ລິ ຫານອາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ 700,000 sqft ເຊິ່ ງເປັນທັງສໍ ານັກງານ ແລະ ສາງ
ສິ ນຄໍ້ າທີ່ ທັນສະໄໝ ຕັໍ້ ງຢູ່ໃກໍ້ ກັບ Mega Seaport at Tuas. ເມ ່ ອລວມເຂ ໍ້ າກັບສາງອ ່ ນໆອີ ກ 4 ແຫ່ງແລໍ້ ວ, PLG ກໍາລັງ
ບໍ ລິ ຫານສາງສິ ນຄໍ້ າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມີ ເນ ໍ້

ໍ້ ອທີ່ ເຖິງ 1.1 ລໍ້ ານ sqft ເພ ່ ອໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການລູກຄໍ້ າທີ່ ແຕກຕ່າງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ. ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນໃນປີ 2000 ໂດຍMr Kelvin 
Lim, ເຊິ່ ງPLG ເປັນບໍ ລິ ສັດຂ ນສ ່ ງນໍ້ ອຍໆທີ່ ມີ
ພະນັກງານພຽງ 2 ຄ ນ

ກ່ຽວກັບພວກເຮ າ
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ເລີ່ ມຈາກບໍ ລິ ສັດນໍ້ ອຍໆ



ບາດກໍ້ າວສໍ າຄັນຂອງພວກເຮ າ
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ສໍ້ າງຕັໍ້ ງPLG
ແລະ ຈ ດທະບຽນ
ຢູ່ສິ ງກະໂປ

ເລີ່ ມສໍ້ າງຂະແໜ
ງການຂ ນສ ່ ງເພ ່ ອ
ສ ່ ງເສີ ມ ຄວາມ

ສາມາດຕ່າງໆພາຍໃນ
PLG 

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງບໍ ລິ ສັດຂ ນສ ່ ງ
ຢູ່ ຊຽງໄຮໍ້

ເປີ ດສາງທີ່ ມີ ເນີ 
ໍ້ ອທີ່

3,000 sqft ຢູ່ Tuas, 
Singapore

ໄດໍ້ ຮັບການຮັບຮອງ
ມາດຕະຖານ ISO 9001-

2000.

ໄດໍ້ ຮັບໃບອະນຸຍາດສາງ
ສິ ນຄໍ້ າປອດພາສີ ຈາກກ ມ

ພາສີ ສິ ງກະໂປ

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງPLG GSSA ມາເລເຊຍ
ເປັນGSSAຂອງສາຍການບິ ນ
Lufthansa ຢູ່ມາເລເຊຍ

ໄດໍ້ ຮັບລາງວັນRACA 
(Regulated Air Cargo 
Agent ຫຼ ຜູໍ້ ຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າທາງ
ອາກາດທີ່ ມີ ການຄວບຄຸມ)  ໂດຍ
ຕໍາຫຼວດສະໜາມບິ ນສິ ງກະໂປ

ໄດໍ້ ຮັບການຮັບຮອງລະບ ບ
3PL Scheme ຈາກກ ມ
ລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ

ສິ ງກະໂປ.

ໄດໍ້ ຮັບການຢັໍ້ ງຢ ນມາດຕະຖານ ISO 
28000-2007.

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຫໍ້ ອງການPLGຢໍ້ າງກຸໍ້ ງ, ປະເທດພະມໍ້ າ

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຫໍ້ ອງການ PLGມະນີ ລາ, ປະເທດຟີ ລິ ບ
ປິ ນ

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຫໍ້ ອງການPLG ກຸງ
ເທບ, ປະເທດໄທ

ຈັດຕັໍ້ ງບໍ ລິ ສັດຮ່ວມທຶ ນລະຫວ່າງPLG & 
Yuxinou ຜູໍ້ ປະກອບການທາງລ ດໄຟ.

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຫໍ້ ອງການPLGຈາກາຕໍ້ າ, 
ປະເທດອິ ນໂດເນເຊຍ

ເປັນGSSAຂອງສາຍການບິ ນ
Lufthansa ຢູ່ກໍາປູເຈຍ

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຫໍ້ ອງການYPL ເອີ ຣ ບ ຢູ່ດຸຍສ
ບວກ, ປະເທດເຢຍລະມັນ.

ເປັນGSSA ໃຫໍ້ ສາຍການບິ ນ Swiss 
World Cargo ຢູ່ມາເລເຊຍ.

ເປີ ດຕ ວອາຄານPLG ຢູ່
ສິ ງກະໂປ

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຫໍ້ ອງການPLG ຢູ່ວຽງ
ຈັນ, ປະເທດລາວ

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຫໍ້ ອງການຜູໍ້ ຕາງ
ໜໍ້ າ(Representative 
office – RO) PLG ຢູ່ກຸງ
ໂຊ, ປະເທດເກ າຫຼີ ໃຕໍ້

PLGສິ ງກະໂປຂະຫຍາຍເປັນ1.4
ລໍ້ ານ sqf , ພໍ້ ອມດໍ້ ວຍສິ່ ງ

ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 8ແຫ່ງ

ໄດໍ້ ຮັບການຢັໍ້ ງຢ ນສາງຮາ
ລານ (Halal)

ສໍ້ າງຕັໍ້ ງບໍ ລິ ສັດຮ່ວມທຶ ນ
Sinotrans Limited and AMZ Group 

ຢູ່ ສປປລາວ



ການບໍ ລິ ການຢູ່ເອີ ຣ ບ



YPL ບໍ ລິ ສັດຂ ນສ ່ ງທາງລ ດໄຟຫຼາຍຮູບແບບ
ຢູ່ເອີ ຣ ບ
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• YPL ບໍ ລິ ສັດຂ ນສ ່ ງທາງລ ດໄຟຫຼາຍຮູບແບບຂອງເອີ ຣ ບ ເປັນບໍ ລິ ສັດຍ່ອຍທີ່

PLG ເປັນເຈ ໍ້ າຂອງເອງທັງໝ ດ. ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນແຕ່ປີ ທີ່ ເມ ອງ ດຸຍສບວກ, 

ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ມີ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າຫຼາຍຮູບ
ແບບແລະ ຂ ນສ ່ ງທາງລ ດໄຟ ລະຫວ່າງເອີ ຣ ບ ແລະ ອາຊີ .

• ສະຖານທີ່ ຂອງພວກເຮ າໃນເມ ອງ ດຸຍສບວກ, ເຢຍລະມັນ ເຮັດໃຫໍ້ ພວກເຮ າມີ
ຄວາມໄດໍ້ ປຽບທາງພູມສາດໃນການສາມາດເຂ ໍ້ າເຖິງທຸກພາກສ່ວນຂອງພາກ
ພ ໍ້ ນໂດຍທາງບ ກ, ທາງລ ດໄຟ ແລະ ທາງເຮ ອ ເພ ່ ອຄວາມສະດວກໃນການ
ຂ ນສ ່ ງຫຼາຍຮູບແບບ.

• ພວກເຮ ານໍ າໃຊໍ້ ການພັດທະນາຂໍ ໍ້ ລິ ເລີ່ ມເສັໍ້ ນທາງໜ່ຶງແລວທາງໜ່ຶງເສັໍ້ ນທາງ
ແລະ ການເຊ ່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງເອີ ຣ ບ-ຈີ ນ-ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕໍ້ ເພ ່ ອຊ່ວຍຫຸຼດ
ຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍ ແລະ ເວລາຜ່ານແດນ. ນອກຈາກນີ ໍ້ , ໃນໄລຍະເລີ່ ມດໍ າເນີ ນການ
ເຄ ່ ອນໄຫວທາງລ ດໄຟລາວ-ຈີ ນ, ພວກເຮ າໄດໍ້ ເຫັນທ່າແຮງດໍ້ ານການບໍ ລິ ການ
ທາງລ ດໄຟທີ່ ຈະໄດໍ້ ຮັບການພັດທະນາໄປສູ່ພາກໃຕໍ້ ຂອງໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິ ງ
ກະໂປ.



YPL ບໍ ລິ ສັດຂ ນສ ່ ງທາງລ ດໄຟຫຼາຍຮູບແບບ
ຢູ່ເອີ ຣ ບ
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ການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮ າ

• ບໍ ລິ ການລ ດໄຟໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮ າກວມເອ າ
ທິ ດຕາເວັນອອກ/ ທິ ດຕາເວັນຕ ກ ແລະພວກເຮ າມີ ແຜນການທີ່

ຈະກວມເອ າ ທິ ດໃຕໍ້ ໃນອະນາຄ ດ.

• ນອກຈາກທາງລ ດໄຟແລໍ້ ວ ພວກເຮ າຍັງສະຫນອງການບໍ ລິ ການ
ຂ ນສ ່ ງທາງອາກາດ ແລະ ທາງທະເລ. 

• ທີ ມງານທີ່ ເວ ໍ້ າຫຼາຍພາສາຂອງພວກເຮ າ (ພາສາຈີ ນກາງ/ພາສາ
ອັງກິດ/ເຢຍລະມັນ) ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຜ່ານຜ່າອຸປະສັກທາງພາສາ
ໄດໍ້ .

• ມີ ບໍ ລິ ການແຈໍ້ ງພາສີ ແລະ ມີ ສະຖານີ ຕູໍ້ ຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າ.

• ສາມາດຈັດສ ່ ງ ແລະ ຮັບປາຍທາງພາຍໃນເອີ ຣ ບ ແລະ ຈີ ນ ສໍ າລັບ
ທັງ FCL ແລະ LCL, ຖໍ້ າຕໍ້ ອງການ.



ການບໍ ລິ ການຢູ່ໃນພາກພ ໍ້ ນ



Sinotrans-PLG
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• Sinotrans-PLG ເປັນບໍ ລິ ສັດຮ່ວມທຶ ນ ລະຫວ່າງ Sinotrans Limited, 

PLG ແລະ AMZ Group ຢູ່ ສປປ ລາວ.

• ການຮ່ວມທຶ ນດ່ັງກ່າວແມ່ນເນັໍ້ ນໃສການບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງທາງລ ດໄຟ

ແລະ ການບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າຫຼາຍຮູບແບບ ລະຫວ່າງ ຈີ ນ,

ອິ ນດູຈີ ນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊີ , ເນ ່ ອງຈາກລາວພັດທະນາເປັນ

ສູນກາງພາກພ ໍ້ ນ ເຊ ່ ອມຕ່ໍຈີ ນກັບອາຊີ ຈາເວັນອອກສຽງໃຕໍ້ . 

• ໂຄງການໄລຍະຍາວທີ່ ພວກເຮ າກໍາລັງສໍ າຫຼວດຢູ່ລາວລວມມີ ການເຂ ໍ້ າ

ຮ່ວມໃນການພັດທະນາຮ່ວມຂອງ Vientiane Logistics Park (VLP) 

ແລະ ການກ່ໍສໍ້ າງສະຖານີ ຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າໃໝ່ ຢູ່ສະໜາມບິ ນສາກ ນວັດໄຕ.



ໃບອະນຸຍາດດໍ າເນີ ນການໄປສະນີ (ສປປລາວ)

ພວກເຮ າໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການໃນຮູບແບບທີ່ ປະຢັດຕ ໍ້ ນທຶນໃຫໍ້ ແກ່ລູກຄໍ້ າໃນການ

ເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍສິ ນຄໍ້ າໄປສະນີ ພັນ. ໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຮ າແມ່ນສາມາດ:

• ໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການການຂ ນສ ່ ງພາຍໃນລາວ.

• ການຈັດສ ່ ງຮອດມ ລູກຄໍ້ າ (Last Mile Delivery).

• ຮ່ວມມ ກັບອຸດສາຫະກໍາອີ ຄັອມເມີ ສ (e-commerce industry).
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ເປັນຕ ວແທນຂາຍ (GSSA) ໃຫໍ້ ສາຍການບິ ນ
China Southern Airline (CZ)

• ຖ ກແຕ່ງຕັໍ້ ງເປັນGSSAສໍ າລັບສາຍການບິ ນ China Southern Airlines (CZ) ໃນປີ 2020.

• ກວດສອບໃຫໍ້ ແນ່ໃຈວ່າມີ ການປະຕິບັດແລະ ຮັກສາຂໍ ໍ້ ກໍານ ດດໍ້ ານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຕັມທີ່ ຕາມທີ່ ໄດໍ້ ວາງອອກຈາກພາກ
ລັດ.

• ຈັດການຖໍ້ ຽວບິ ນຂາເຂ ໍ້ າ ແລະ ຂາອອກທັງໝ ດເພ ່ ອໃຫໍ້ ແນ່ໃຈເຖິງປະສິ ດທິພາບການເຮັດວຽກທີ່ ຕ ງເວລາແລະ ບັນຈຸ
ສິ ນຄໍ້ າໃຫໍ້ ໄດໍ້ .

• ມີ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຂ ນສ ່ ງຜູໍ້ ໂດຍສານແລະ ສິ ນຄໍ້ າໃນພາກພ ໍ້ ນ, ຮ່ວມມ ກັບສາຍການບິ ນຫັຼກພາຍໃນປະເທດ, 

ລັດຖະບານແລະ ສະໜາມບິ ນຕ່າງໆ, ສໍ້ າງການເຊ ່ ອມຕ່ໍເພ ່ ອໃຫໍ້ ບັນລຸເປ ໍ້ າໝາຍໃນຮູບແບບການຂ ນສ ່ ງທາງອາກາດ.
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ການແຕ່ງຕັໍ້ ງຄ ນໃຫໍ້ ເປັນຄະນະກໍາມະການການຄໍ້ າ &  ການ
ລ ງທຶ ນສິ ງກະໂປ-ເສສວນ (SSTIC)

• ຄະນະກໍາມະການການຄໍ້ າແລະ ການລ ງທຶນສິ ງກະໂປ-ເສສວນ
"The Singapore-Sichuan Trade and Investment 
Committee (SSTIC)” ແມ່ນກອບວຽກເສດຖະກິດສອງຝ່າຍທີ່
ມີ ຈຸດປະສ ງເນັໍ້ ນໃສ່ການສໍ້ າງຄວາມສໍ າພັນເສດຖະກິດສິ ງກະໂປ
ແລະ ແຂວງເສສວນ.

• ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນໃນເດ ອນ ພຶດສະພາ 1996, ປະກອບດໍ້ ວຍສະມາຊິ ກ
ຫຼາຍພາກສ່ວນຈາກທັງສອງຝ່າຍເຊິ່ ງມີ ທັງພາກລັດແລະ ເອກະ
ຊ ນ.  PLG ໄດໍ້ ຖ ກແຕ່ງຕັໍ້ ງຄ ນໃຫໍ້ ເປັນສະມາຊິ ກສະພາອີ ກ 3 ປີ ເຊິ່ ງ
ເລີ່ ມຈາກເດ ອນ ກັນຍາ 2020 ເຖິງ ກັນຍາ 2023.

• ພວກເຮ າມີ ຈຸດປະສ ງທີ່ ຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມແລະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ່ໍ
ເນ ່ ອງດໍ້ ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກແລະ
ສ ່ ງເສີ ມຄວາມຮ່ວມມ ທັງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສິ ງກະໂປແລະ ເສ
ສວນ.
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ສິ ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງ
ພວກເຮ າ



ອາຄານPLG (ສໍ ານັກງານ
ໃຫຍ່, ສິ ງກະໂປ)

• PLG’s HQ building is located right next to the Tuas Mega
Port

• ມີ ພ ໍ້ ນທີ່ ຫໍ້ ອງການໃຫໍ້ ເຊ ່ າ 2 ຊັໍ້ ນ, ມິເນ ໍ້ ອທີ່ ຢູ່ 25,000 square feet ຢູ່
ຊັໍ້ ນດາດຟໍ້ າ,ພໍ້ ອມດໍ້ ວຍວິ ວ 360 ອ ງສາອໍ້ ອມຮອບດໍ້ ວຍທະເລ.

• ມີ ບ່ອນຈອດລ ດກວໍ້ າງຂວາງ 100,000 square feet ຢູ່ຊັໍ້ ນດາດຟໍ້ າ.

• ເປັນຕຶກສູງ 7 ຊັໍ້ ນ ພໍ້ ອມກັບເນ ໍ້ ອທີ່ ລວມ 700,000 square feet.

• ນັໍ້ ນເປັນສາງສິ ນຄໍ້ າ 500,000 square feet ແລະ ອີ ກ 100,000
square feet ເປັນລານຈອດລ ດແບບເປີ ດ.
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ອາຄານPLG (ສໍ ານັກງານ
ໃຫຍ່, ສິ ງກະໂປ)

AREA
FLOOR 
LOADING 
KN/M2

FLOOR TO 
CEILING HT. 
(M)

FLOOR AREA 
SQF

ສາງຊັໍ້ ນ 1 50.0 8.3 100,000

ສາງຊັໍ້ ນ 2 50.0 8.6 100,000 

ສາງຊັໍ້ ນ 3 20.0 8.6 100,000 

ສາງຊັໍ້ ນ 4 20.0 8.6 100,000 

ສາງຊັໍ້ ນ 5 20.0 8.6 100,000 

ຊັໍ້ ນ 6 ເປັນລານຈອດລ ດ
ແບບເປີ ດ

15.0 0 100,000
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ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກPLG ສິ ງກະໂປ
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Future Tuas Mega Seaport

Changi

Chin Bee

10 Tuas South 
Street 1

13 Tuas South Street 6

PLG HQ
31 Tuas 

South Link 4



ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກPLG ສິ ງກະໂປ
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Chin Bee 

Changi

PLG HQ
31 Tuas South Link 4

10 Tuas South Street 1

13 Tuas South Street 6

ສະຖານທີ່ Changi 31 Tuas South Link 4 13 Tuas South Street 6 10 Tuas South Street 1
Chin Bee

ການ ຄຸໍ້ ມ ຄອງ ການຂ ນ
ສ ່ ງ ພາກ ສ່ວນ ທີ ສີ່

ຊະນິ ດອໍ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ

ຫໍ້ ອງການການຂ ນສ ່ ງທາງອາກາດ
ແລະ ທາງທະເລ, ສາງສິ ນຄໍ້ າ

ສາງສິ ນຄໍ້ າແບບມີ ຫ ນທາງ
ເຊ ່ ອມຈອດກັນທຸກຊັໍ້ ນ (Ramp 
up) ແລະ ສໍ ານັງານໃຫຍ່

ປ ກກະຕິ ປ ກກະຕິ
ສາງສິ ນຄໍ້ າມີ ແອ/ ແຊ່
ເຢັນ/ ແຊ່ແຂງ

ໃບອະນຸຍາດ ເຂດການຄໍ້ າເສລີ ສະໜາມບິ ນ
ເຂດການຄໍ້ າເສລີ ສະໜາມບິ ນ

ບໍ່ ມີ ອັດຕາGST/ປອດພາສີ Healthcare (ສຸຂະພາບ) ໂຮງງານ/ທ ່ ວໄປ ທ ່ ວໄປ

ຂະໜາດ (sqft) 8,000 700,000 75,210 220,000 50,000

ອຸດສາຫະກໍາ

ຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າທາງອາກາດ
ແລະ ທະເລ
ເຄຍພາສີ
ການບໍ ລິ ການສໍ້ າງມູນຄ່າເພີ່ ມ

Flagship Hub Healthcare (ສຸຂະພາບ) ທ ່ ວໄປ
ເຄ ່ ອງໄຊໍ້ ໄຟຟໍ້ າໄຮເທັກ
ສານເຄມີ
Cold Chain



ພາບລວມການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮ າ



ສາງຮາລານ (HALAL)

ການຈັດການສາງ
(WMS)

ການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮ າ

ບໍ ລິ ການໂລຈິ ສຕິກໃຫໍ້
ໂຄງການ

ສາງຄວາມຄຸມ
ອຸນຫະພູມ&ແຊ່ແຂງ

ເຮັດໂລຈິ ສຕິກດໍ້ ານ
ອາຫານ

ບໍ ລິ ການການຂ ນສ ່ ງ
ບໍ ລິ ການການຈັດການ

ການຂ ນສ ່ ງ
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ງານວາງສະແດງ ໂລຈິ ສ
ຕິກສ

ຕ ວແທນຂາຍ ແລະ 
ບໍ ລິ ການທ ່ ວໄປ (GSSA)



ການຂ ນສ ່ ງທາງລ ດໄຟ

ທີ ມຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານຂອງເຮ າຈະ
ສະເໜີໃຫໍ້ ທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານທາງເລ ອກຕ່າງໆທີ່ ມີ
ປະສິ ດທິພາບດໍ້ ານຕ ໍ້ ນທຶນທີ່
ອອກແບບມາເພ ່ ອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕໍ້ ອງການຂອງ
ທຸລະກິດທ່ານ.

ການຂ ນສ ່ ງທາງທະເລ

PLG ໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າ
ທາງທະເລທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ
ແລະ ໂດດເດັ່ ນທີ່ ສຸດຜ່ານທາງ
ການຮ່ວມມ ກັບຜູໍ້ ຂ ນສ ່ ງຊັໍ້ ນ
ນໍ າ. ພວກເຮ າໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານດໍ້ ວຍເຕັກໂນໂລ
ຊີ VMI ລ່າສຸດ ເພ ່ ອຄວາມໂປ່ງ
ໄສ.

ການບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າຂອງPLG

ການຂ ນສ ່ ງທາງບ ກ

ພວກເຮ າສະເໜີການບໍ ລິ ການ
ທີ່ ຢ ດຢຸ່ນສໍ າຫັຼບສິ ນຄໍ້ າທີ່ ເຂ ໍ້ າ
ມາ ແລະ ໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການເຄຍພາສີ
ແລະ ການຂ ນສ ່ ງເຂ ໍ້ າສາງສໍ າ
ຫັຼບການຂ ນສ ່ ງຂໍ້ າມຊາຍແດນ
ທີ່ ຮີ ບດ່ວນ.

ການຂ ນສ ່ ງທາງອາກາດ

ການບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງທາງ
ອາກາດຂອງ PLG ແມ່ນໄດໍ້
ຖ ກຮັບຮອງຢ່າງເປັນສາກ ນ.
ສະມາຊິ ກຂອງເຮ າກັບ IATA,
FIATA, CGLN ແລະGLN,
ທີ່ ຖ ກຕິດຕັໍ້ ງລວມກັບ
ລະບ ບຄັອມພິວເຕີ ໍ້ ທີ່ ເຊ ່ ອມຕ່ໍ
ໄດໍ້ ກັບພາສີ ແລະ ສາຍ
ການບິ ນ.

.
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ບໍ ລິ ການຈັດການການຂ ນສ ່ ງ

• ການຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າອັນຕະລາຍ, ສັດເປັນ, ສານເຄມີ , ບັນຈຸ ແລະ ແກະ ຕູໍ້ container, ສິ ນຄໍ້ າທ ່ ວໄປ
• ອຸປະກອນເຄ ່ ອງມ ສະເພາະ, ບໍ ລິ ການຍ ກຂອງໜັກ(heavy-lift), ສິ ນຄໍ້ າ out- of gauge (OOG) ຕ່າງໆ
• Barging (ເຮ ອລາກແກ່, ເຮ ອບັກ)
• ຈັດຫາບໍ ລິ ການຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນເພ ່ ອຕິດຕາມສິ ນຄໍ້ າຂະໜາດໃຫຍ່ເກີ ນມາດຖານເພ ່ ອຄວາມປອດໄພ
ຕາມຖະໜ ນຫ ນທາງທີ່ ເຈ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່ ກໍານ ດ (Traffic police escort services)

• ການປະສານງານການຂ ນສ ່ ງ
• ການຂ ນສ ່ ງ Cold chain
• Milk Run
• ບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງຕະຫຼອດ24/7
• ບໍ ລິ ຫານຈັດການຍານພາຫະນະ
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ຕ ວແທນຂາຍ ແລະ ບໍ ລິ ການທ ່ ວ
ໄປ (GSSA)
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• ບໍ ລິ ຫານຈັດການທຸລະກິດຂ ນສ ່ ງ/ຜູໍ້ ໂດຍສານຂອງສາຍການບິ ນ
ໃຫໍ້ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ອັດຕາລາຄາ, ກ ດລະບຽບ ແລະ ຂໍ ໍ້

ບັງຄັບຂອງສາຍການບິ ນ.

• ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະຕະຫຼາດໃໝ່ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
ການບິ ນ ແລະ ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ.

• ຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມຖໍ້ ຽວບິ ນຂອງສາຍການບິ ນ ແລະ
ປະຕິບັດການພາກພ ໍ້ ນດິ ນ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ໄດໍ້ ພ ໍ້ ນທີ່ ແລະ ບ່ອນນ່ັງທີ່ ເ
ໝາະສ ມທີ່ ສຸດໃນທຸກຖໍ້ ຽວບິ ນ ແລະ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການປະຕິບັດງານທີ່ ລາບລ ່ ນ.

• ເປັນຕ ວແທນຂອງສາຍການບິ ນໃນການສ ນທະນາກ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບທຸລະກິດ ແລະ ສິ ດທິ ການຈະລາຈອນ / 

ການລ ງຈອດ.

• ເສີ ມຂະຫຍາຍຜ ນປະໂຫຍດຂອງສາຍການບິ ນໂດຍຜ່ານການ
ພັດທະນາສາຍພ ວພັນທີ່ ໃກໍ້ ຊິ ດກັບລັດຖະບານ, ເຈ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່ ສະ
ຫນາມບິ ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.



ການບໍ ລິ ການການບໍ ລິ ຫານຈັດການສາງ
ສິ ນຄໍ້ າ

• ວຽກງານການບັນຈຸຫີ ບຫ່ໍ ແລະ ການຈັດວາງສິ ນຄໍ້ າ
• ການຈັດການສິ ນຄໍ້ າຄໍ້ າງສາງ & ສ່ັງຊ ໍ້
• ການເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍສິ ນຄໍ້ າລະຫວ່າງສາງໜ່ຶງໄປຫາສາງອ ່ ນ (Cross docking)
• ການເກັບຮັກສາອາຫານສໍ າເລັດຮູບ
• ສາງສໍ າລັບສິ ນຄໍ້ າອັນຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມີ
• ການຕິດສະຫຼາກ & ຕິດແທັກ
• ກິດຈະກໍາການບັນຈຸແລະ ເອ າເຄ ່ ອງອອກຈາກຕູໍ້ ຄອນເທນເນີ ໍ້
• ລວມແລະ ແຍກສິ ນຄໍ້ າ Kitting & dekitting services (linefeed / MRO)
• ວຽກງານປະດິ ດ ແລະ ສໍ້ ອມແປງໄຟ
• ການລຽງລໍ າດັບ &ແຍກປະເພດ
• ການຮັບ & ການເຕີ ມສິ ນຄໍ້ າໃນສາງ
• ການໂອນຖ່າຍສິ ນຄໍ້ າໃນສາງ
• ເລ ອກ ແລະ ບັນຈຸ, ຕິດສະຫຼາກ, ສໍ າເລັດ, ຈັດສ ່ ງ
• ຕິດຕັໍ້ ງເຄນສູງ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່ ແຄບ
• ລະບ ບຊັໍ້ ນວາງເຄ ່ ອງ, ລ ດຍ ກໂຟກລິ ບແລະ ລ ດຍໍ ທາງແຄບ
• ບໍ ລິ ການປັບແຕ່ງຕ່າງໆເພ ່ ອໃຫໍ້ ເໝາະສ ມຕາມຄວາມຕໍ້ ອງການຂອງລູກຄໍ້ າ
• ໄດໍ້ ຮັບການຮັບຮອງ Zero GST & bonded facilities
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ການເກັບຮັກສາໃນສາງເຢັນ& ສາງແຊ່ແຂງ

ລາຍການຫັຼກ

• Warehouse Management System (WMS) ສໍ າຫັຼບ
ການຈັດການເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍສິ ນຄໍ້ າ ແລະ ການຈັດການບໍ ລິ ການ
ທັງໝ ດ

• ISO 9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO 45000: 2018

• ມີ ຫ ວໜ່ວຍກັນຄວາມຮໍ້ ອນຢ່າງດີ ທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ມີ ສາງແຊ່ແຂງ

• ສາງເຢັນ

• -18°C, ສາງແອ ແລະ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນການ
ເກັບມໍ້ ຽນ

• ລະບ ບກວດສອບແລະ ຕິດຕາມອຸນຫະພູມ

• ແຜນຜັງທີ່ ອອກແບບຢ່າງດີ ທີ່ ຊວຍໃຫໍ້ ເວລາຈັດການກັບ
ສິ ນຄໍ້ າໄດໍ້ ດີ ຂຶ ໍ້ ນ

• Unbroken cold chain connectivity

• ສິ ນຄໍ້ າທີ່ ມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍອຸນຫະພູມເຊັ່ ນ: ຢາ, ອາຫານ,
ເຄ ່ ອງໄຊໍ້ ໄຟໍ້ າ ແລະ ອ ່ ນໆ.

• ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນສາງເຢັນຂອງ
ພວກເຮ າມີ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ຕະຫຼອດ 24 ຊ ່ ວໂມງ, ຕັໍ້ ງຢູ່ Chin Bee,
Singapore. ການດໍ າເນີ ນການສາງເຢັນຂອງ
ພວກເຮ າໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທີ ມ
ງານທີ່ ມີ ປະສ ບການ ແລະ ຍານພາຫະນະ
ຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ລ ດບັນທຸກເຢັນ, ລ ດລາກແກ່
ແລະ ລ ດຍໍ ໃນທາງຍ່າງແຄບ.

• ຊຸດບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮ າຄວບຄຸມຕັໍ້ ງແຕ່
ການຈັດເກັບ, ສາງສິ ນຄໍ້ າ, ບໍ ລິ ຫານຈັດການ
ເຄ ອຂ່າຍການແຈກຢາຍ, ຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າ
ສາກ ນ, ການຈັດການກວດສອບພາສີ , ຈັດສ ່ ງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ບໍ່ ວ່າຈະປັນ
ທາງບ ກ,ທະເລ ຫຼ ອາກາດ) ຈ ນຮອດສາງ.
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PLG ໃຫໍ້ ການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານທີ່ ແນ່ນອນສໍ າຫັຼງໂຄງການທີ່ ມີ ສິ ນຄໍ້ າມູນຄ່າສູງ. ຄວາມ
ຊ່ຽວຊານຂອງເຮ າໃນການຈັດການ ແລະ ຂ ນສ ່ ງສິ່ ງຂອງໜັກໃຫໍ້ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ QHSE
ຢ່າງເຄັ່ ງຄັດ.
PLG ມອບແນວທາງການຂ ນສ ່ ງທີ່ ປອດໄພ, ເຊ ່ ອຖ ໄດໍ້ ແແລະ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ປະເພດສິ ນຄໍ້ າທີ່ ໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການ:
• ສິ ນຄໍ້ າໃຫຍ່
• ສິ ນຄໍ້ າໂຄງການ
• ສິ ນຄໍ້ າເກີ ນຂະໜາດ

ການບໍ ລິ ການຂອງເຮ າຍັງຄອບຄຸມສິ່ ງຕ່າງໆລຸ່ມນີ ໍ້ :
• ເກັບມໍ້ ຽນສິ ນຄໍ້ າສໍ າຫັຼບໂຄງການ
• ບໍ່ ໃຫໍ້ ສິ ນຄໍ້ າເໜັງຕີ ງຢູ່ຕູໍ້ ຄອນເທນເນີ ໍ້ ເວລາຂ ນສ ່ ງໂດຍການສອດຮອງໄມໍ້ ແລະ ມັດເຊ ອກ

(Chocking & Lashing) ຍການສອດຮອງໄມໍ້ ແລະ ມັ
• ແປງໄຟຟໍ້ າເພ ່ ອລຶ ບຄາບຂີ ໍ້ ໝໍ້ ຽງອອກຈາກເຫັຼກ
• ເຊັ່ ນວ່າ: ແປງໄຟຟໍ້ າເພ ່ ອລຶ ບຄາບຂີ ໍ້ ໝໍ້ ຽງອອກຈາກເຫັຼກ
• ບໍ ລິ ການMob & Demob

ເຮັດໂລຈິ ສຕິກສໃຫໍ້ ໂຄງການ

ຂໍ ໍ້ ມູນບໍ ລິ ສັດ | 26



ການໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍເຄ ່ ອງຈັກ

ການເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍເຄ ່ ອງຈັກແມ່ນໃຊໍ້ ເວລາຫຼາຍ, ຫຍຸໍ້ ງຍາກແລະ ມີ ຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍສູງສໍ າລັບທຸລະກິດ. ເປັນເລ ່ ອງຍາກທີ່ ຈະຫາຜູໍ້ ທີ່ ມີ
ຄຸນສ ມບັດ ແລະ ປະສ ບການມາຈັດການວຽກນີ ໍ້ . ທີ ມງານຂອງພວກເຮ າແມ່ນຊ່ຽວຊານທີ່ ຈະມໍ້ າງແລະ ປະກອບເຄ ່ ອງກ ນຈັກທີ່ ມີ
ຄວາມສັບສ ນ, ຍ ກ, ໝູນ, ແລະ ເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍໄປບ່ອນທີ່ ທ່ານຕໍ້ ອງການ

• ມີ ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍອຸປະກອນ, ເຂ ໍ້ າໃຈໃນການເນັໍ້ ນຈຸດ

• ເຄ ່ ອງກ ນຈັກຕ່າງໆ

• ເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍເຄ ່ ອງຈັກທັງໝ ດຖານ

• ມໍ້ າງ ແລະ ປະກອບ

• ການບໍ ລິ ການໃນລາຍລະອຽດທີ່ ແມໍ້ ນຢໍາ

• ການເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍ, ລາກແກ່ອຸປະກອນແລະ ກ ນຈັກໜັກ

• ການຕິດຕັໍ້ ງ ແລະ ການປະກອບຄ ນ

• ການຂ ນສ ່ ງ

• ການເກັບມໍ້ ຽນແລະ ການຮັກສາ
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ເຮັດໂລຈິ ສຕິກດໍ້ ານ
ອາຫານ

ດໍ້ ວຍການບໍ ລິ ການທີ່ ຄ່ອງແຄໍ້ ວ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂອງ PLG

ເຮັດໃຫໍ້ ພວກເຮ າເຮັດໂລຈິ ສຕິກດໍ້ ານອາຫານທີ່ ມີ ເອກະລັກ
ແບບ end-to-end. ດໍ້ ວຍປະສ ບການທີ່ ກວໍ້ າງຂວາງ, ພວກ

ເຮ າສາມາດຈັດການກັບການຂ ນສ ່ ງຂອງທ່ານບໍ່ ວ່າຈະເປັນ

ທາງອາກາດ, ທາງທະເລ, ທາງລ ດໄຟ ຫຼ ທາງອ ່ ນໆ, ການ

ຈັດການເຄຍພາສີ ແລະ ການບໍ ລິ ການດໍ້ ານເອກະສານ. 

ການບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງ ແລະ ເກັບຮັກສາອາຫານຂອງພວກເຮ າ

ແມ່ນມາພໍ້ ອມກັບການຈັດການກັບອາຫານທີ່ ຫຼາຍຮູບແບບ

ເຊິ່ ງລວມໄປເຖິງປະເພດອາຫານທີ່ ມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວດໍ້ ານ
ອຸນຫະພູມ.
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PLG ໄດໍ້ ຮັບເອ າສິ່ ງຖໍ້ າທາຍໃນການເຂ ໍ້ າມາຮອງຮັບຕະຫຼາດຮາລານ, ໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກໍາອາຫານຮາລານ. ສາງຂອງເຮ າແມ່ນຖ ກຢັໍ້ ງຢ ນຮາ
ລານ (Halal-Certified), ສະເໜີທາງເລ ອກໃຫໍ້ ກັບຫຼາຍບໍ ລິ ສັດທາງດໍ້ ານໂລຈິ ສຕິກອາຫານຮາລານ. 

ທີ ມງານທີ່ ຊ່ຽວຊານແລະ ອຸທິດ ເພ ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສ ມບູນແບບຂອງສິ ນຄໍ້ າຮາລານຜ່ານຂັໍ້ ນຕອນການດໍ າເນີ ນງານໂລຈິ ສຕິກແບບຮານ
ລານເຊັ່ ນ: ການຂ ນສ ່ ງ, ການເກັບຮັກສາ, ການບໍ ລິ ການສິ ນຄໍ້ າໃຫໍ້ ເປັນໄປຕາມຫັຼກການກ ດໝາຍຊາຣີ ອາ (Shariah Law). 

ສາງສິ ນຄໍ້ າຮາລານ (Halal)
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ງານວາງສະແດງ ໂລຈິ ສຕິກສ

ພວກເຮ າມີ :

• ທີ ມງານທີ່ ທຸໍ້ ມເທ ແລະ ມີ ປະສ ບການໃນການຈັດການການດໍ າເນີ ນງານທັງໝ ດ

• ປະສານງານນອກສະຖານທີ່ (ຫາກໄດໍ້ ຮັບອະນຸຍາດ)

• ການຂ ນສ ່ ງໂດຍການນໍ າໃຊໍ້ ພາຫະນະຂອງພວກເຮ າເອງ ເພ ່ ອການຄວບຄຸມການຂ ນສ ່ ງ ແລະ ສ ່ ງມອບທີ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ

• ທີ ມງານພິເສດສະເພາະທີ່ ກໍານ ດຂຶ ໍ້ ນເພ ່ ອວຽກງານການບັນຈຸ ແລະ ການຈັດການກັບສິ ນຄໍ້ າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໜັກ

• ລະບ ບພາສີ TIB ແລະ/ຫຼ ສາງປອດພາສີ ເພ ່ ອຍ ກເວັໍ້ ນ GST ສໍ າຫັຼບສິ ນຄໍ້ າພາຍໃນງານ

• ວິ ທີ ການແກໍ້ ໄຂທີ່ ສາມາດປັບແຕ່ງໄດໍ້ /ການຈັດການ ແລະ/ຫຼ ການຈັດການແບບພິເສດຕາມການຮໍ້ ອງຂໍ
• ການຈັດສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າທີ່ ມີ ການຕິດຕັໍ້ ງແບບຊັບຊໍ້ ອນ

• ການບໍ ລິ ການຂ ນສ ່ ງທາງລ ດໄຟເພ ່ ອເສີ ມການຂ ນສ ່ ງທາງອາກາດ ແລະ ທາງທະເລເປັນອີ ກທາງເລ ອກໜ່ຶງສໍ າລັບທ່ານ

ຈາກປະສ ບການຂອງ PLG ແລະ ເຄ ່ ອຂ່າຍ, ພວກເຮ າສາມາດສະເໜີການບໍ ລິ ການ

ຈັດງານແບບຄ ບວ ງຈອນໃຫໍ້ ແກ່ລູກຄໍ້ າດໍ້ ວຍຄວາມທຸໍ້ ມເທ, ຄວາມຮູໍ້ ແລະ ຄວາມ

ຊໍ ານານທີ່ ພວກເຮ າມີ .

ການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດ, ພິຖີ ພິຖັນ ແລະ ທຸໍ້ ມເທໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ທີ ມ

ງານຂອງພວກເຮ າຈະມອບປະສ ບການທີ່ ບໍ່ ຕໍ້ ອງກັງວ ນ ແລະ ຫຍຸໍ້ ງຍາກໃຫໍ້ ກັບການ

ວາງແຜນງານຂອງທ່ານ.
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ການບໍ ລິ ການສໍ້ າງມູນຄ່າເພີ ່ ມພາຍໃນ



ການບໍ ລິ ການທີ່ ກໍານ ດເອງ

• ການບັນຈຸຄ ນໃໝ່ &ການຈັດວາງ

• ການບັນຈຸເຄມີ ໂຟມ Seal-Air (USA) 

• ໄດໍ້ ຮັບການຮັບຮອງການຮັກສາຄວາມຮໍ້ ອນ IPPC

• ການຈັດເກັບສະຕ໋ອກທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ

• ການຕິດສະຫຼາກ & ຕິດແທັກ

• ເລ ອກ & ບັນຈຸ, ຕິດສະຫຼາກ &ສໍ າເລັດຕາມຄວາມຕໍ້ ອງການ, ຈັດສ ່ ງ

• ປັບແຕ່ງກໍານ ດການບັນຈຸຫີ ບຫ່ໍດໍ້ ວຍໄມໍ້
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ການພ ່ ນສີ & ຂັດຊາຍ

ພວກເຮ າມີ ຫໍ້ ອງພ ່ ນສີ ທີ່ ສໍ້ າງມາກັບເຕ າອ ບຄວາມຮໍ້ ອນເຮັດໃຫໍ້
ໄວຂຶ ໍ້ ນ, ລ ດເວລາຂັໍ້ ນຕອນໃຫໍ້ ສີ ແຫໍ້ ງເພ ່ ອບັນລຸ KPI ຂອງລູກຄໍ້ າ.
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ການຫ່ໍດໍ້ ວຍຄວາມຮໍ້ ອນ

PLG ໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການການຫຸໍ້ ມຫ່ໍດໍ້ ວຍຄວາມຮໍ້ ອນ ເພ ່ ອປໍ້ ອງກັນສິ ນຄໍ້ າ, ເຄ ່ ອງກ ນ
ຈັກ, ເຮ ອບິ ນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຕ່າງໆແລະ ເຄ ່ ອງກ ນຈັກຂະໜາດໃຫຍ່
ສໍ າລັບການຈັດສ ່ ງ ຫຼ ເກັບຮັກສາ. 

ການຫ່ໍດວຍຄວາມຮໍ້ ອນແມ່ນເໝາະສໍ າລັບ:

• ສິ ນຄໍ້ າ ຫຼ ການຂ ນສ ່ ງສິ ນຄໍ້ າທີ່ ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງປ ກຫຸໍ້ ມໃນການຈັດເກັບຢູ່ລານ
ເປີ ດ

• ເພີ່ ມການປໍ້ ອງກັນຕ ່ ມສໍ າລັບເກັບມໍ້ ຽນໃນສາງ

• ສິ ນຄໍ້ າທີ່ ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໃຊໍ້ ຫີ ບລາງ (crate) ແຕ່ຈໍ າຕໍ້ ອງການການປ ກຫຸໍ້ ມ
ຈາກຝ ນແລະ ຂີ ໍ້ ຝຸ່ນໃນໄລຍະການຂ ນສ ່ ງ

ຂໍ ໍ້ ໄດໍ້ ປຽບ:

• ຮູບລັກສະນະພຽວບາງ

• ໃຊໍ້ ງ່ າຍ

• ປໍ້ ອງກັນແສງ UV

• ກັນນໍ າ້ໍ້

• ປະຢັດຕ ໍ້ ນທຶ ນ

• ມີ ປະຕູຊິ ບ (zip) ປິ ດເປີ ດສໍ າລັບ
ການບໍ ລິ ການແລະ ບໍ າລຸງຮັກສາ
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ການຫຸໍ້ ມຫ່ໍເຄ ່ ອງອາໄຫລ່

ປັບແຕ່ງການຫຸໍ້ ມຫ່ໍຕາມຄວາມຕໍ້ ອງການ
ຂອງລູກຄໍ້ າໃສ່ໃນກ່ອງ ເຊັ່ ນ: ໂລໂກໍ້ ແລະ
ສີ .

ມາດຕະຖານການປໍ້ ອງກັນ

(A) ການອອກແບບການແພັກດໍ້ ານນອກ

(B) EPE ໂຟມ, ການຕັດດໍ້ ວຍ Laser

ພາບຈາກກໍ້ ອງ Tripe “S” + IoT ຊ່ອງທາງ
ການໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການ (ທີ່ ຈະພັດທະນາໂດຍ
PLG)

ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໃນການປໍ້ ອນ
ວັດຖຸດິ ບໃຫໍ້ ກັບໂຄງການ

TUV SUD PSB ລາຍງານຜ ນຈາກຫໍ້ ອງ
ແລັບສໍ າລັບຄຸນນະພາບຂອງກ່ອງ&
ປະສິ ດທິ ພາບ.

ມາດຕະການປໍ້ ອງກັນກ່ອງດໍ້ ານໃນສໍ າຫັຼບ
ຊິ ໍ້ ນສ່ວນອາໄຫ່ຼ

• ບັນຈຸແບບຄວາມຮໍ້ ອນຊັໍ້ ນດຽວ ຫຼ 
ຫຼາຍຊັໍ້ ນ

• ໂຟມ EPEຂາວ ດໍ້ ວຍຄວາມໜາ > 
25.4mm ຂຶ ໍ້ ນໄປສໍ າລັບກໍາແພງປໍ້ ອງ
ກັນ4 - 6 ຂໍ້ າງ ເພ ່ ອປໍ້ ອງກັນຜ ນ
ກະທ ບຈາກພາຍນອກໃນການເຄ ່ ອນ
ຍໍ້ າຍ.

• ປັບແຕ່ງແມ່ພິມແບບPre-die cut 
ໃສ່ກັບEPE ເພ ່ ອຄວາມປອດໄພຂອງ
ສິ ນຄໍ້ າ.

• ຮັບປະກັນການຫຸໍ້ ມຫ່ໍດໍ້ ວຍລະບ ບບາ
ໂຄດ, QR ໂຄດ ແລະ ຈໍ າ້ໍ້ ກາ

ບາໂຄດ, QR 
ໂຄດ ແລະ ຈໍ າ້ໍ້

ກາ

• ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ
ASTM D4169-16 ສໍ າລັບ “ການ
ຕ ກກະແທກ” 

• ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ
ASTM D4169-16 ສໍ າຫັຼບ “ແຮງ
ອັດ” ເພ ່ ອຜ ນຂອງການບ່ຽງເບນ
, ງ່ ຽງ

• ຮັບຮອງຄວາມສາມາດການຫຸໍ້ ມ
ຫ່ໍຂອງສິ ນຄໍ້ າທີ່ ຈະທ ນຕ່ໍ
ອັນຕະລາຍທີ່ ເກີ ດຂຶ ໍ້ ນໃນໄລຍະ
ການເຄ ່ ອນຍໍ້ າຍ.

• ຮັບຮອງຄວາມສາມາດການຫຸໍ້ ມ
ຫ່ໍຂອງສິ ນຄໍ້ າທີ່ ຈະທ ນຕ່ໍແຮງອັດ
ທີ່ ເກີ ດຂຶ ໍ້ ນລະຫວ່າງການຂ ນສ ່ ງ
ທາງລ ດ.
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barcode label


ການໄດໍ້ ຮັບການຮັບຮອງຂອງPLG
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ຕິດຕ່ໍພວກເຮ າ!

Pacific Integrated Logistics Pte Ltd
Unit 02-28, Cargo Agents Bldg D, P.O. Box 740
Changi Airfreight Centre, Singapore 918108

ສໍ ານັກງານໃຫຍ່

PLG
PLG Building, 
31 Tuas South Link 4
Singapore 636834

ຫໍ້ ອງການສິ ງກະໂປ:

+65 6335 0020

sales@plg-logistics.com

plg-logistics/corporate-video
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