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หจก.คิงสพ์ืชผล (แผนกขนสง่) ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.2520 ท ำกำรขนสง่เก่ียวกบัพืชไร ่                                                 

เช่น ขนสง่มนัอดัเม็ด มนัเสน้ ทัว่ภำคอีสำน และภำคกลำง ตอ่มำเม่ือ พ.ศ. 2540 ไดท้  ำกำรขนสง่                              

เก่ียวกบัสนิคำ้อุปโภคและบรโิภคเพิ่มเตมิข้ึนมำจนถึงปัจจุบนั 

หจก.คิงสข์นสง่ ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2524 เป็นผูร้บัเหมำขนสง่ใหก้บับรษิทัขนำดใหญ่ตำ่งๆ ทั้งสนิคำ้ดำ้นอุปโภคและบรโิภค 

เช่น บรษิทัปูนซีเมนตไ์ทย จ  ำกดั, บรษิทั ซีเมนตไ์ทยโลจสิตกิส์ จ  ำกดั, บรษิทั ซีพี เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ  ำกดั, บรษิทั เหล็ก
สยำม (2001) จ  ำกดั, บรษิทัน ้ำตำลขอนแก่นจ  ำกดั, บรษิทั ทีทีซีน ้ำดื่มสยำม จ  ำกดั, บรษิทัเครือ่งดื่มกระทิงแดง จ  ำกดั, บรษิทั 
โปรวนัปิโตรเลียมแอนดแ์อสฟัสท์ จ  ำกดั เป็นตน้ (กรุณำดูรำยนำมลกูคำ้อื่นๆจำกรำยช่ือลกูคำ้อำ้งอิงในเอกสำรแนบดำ้นทำ้ย)

หจก.ขอนแก่นคิงสบ์รกิำร ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2534 เป็นผูดู้แลคลงัสนิคำ้ใหก้บั บรษิทัซีเมนตไ์ทยโลจสิตกิส์ จ  ำกดั มำเป็น

เวลำยำวนำน ดว้ยคุณภำพของกำรบรกิำรที่ดีเยีย่ม ตลอดจนบุคลำกร

ที่ไดร้บักำรอบรมและมีประสบกำรณ ์กอปรกบัอุปกรณบ์รหิำรคลงัสนิคำ้ที่ครบครนัที่ตอบรบักบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท ำ

ใหเ้รำมีระบบกำรขนสง่, กำรดูแลคลงัสนิคำ้ตลอดจนกำรกระจำยสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้เป็นระบบครบวงจร ดงันั้นจงึไดมี้กำรก่อตั้ง 
บรษิทั คิงสโ์ลจสิตกิส์ จ  ำกดัข้ึนมำ 

บรษิทั คิงสโ์ลจสิตกิส์ จ  ำกดั ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2546 ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือด ำเนินธุรกิจบรกิำรเก่ียวกบักำรบรกิำรทำงดำ้น

ขนสง่และกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัตำ่งๆทั้งในภำคอุตสำหกรรมและภำครฐับำล ดงัผลงำนท่ีเรำเคยท ำไวม้ำกมำย

ปัจจุบนั บรษิทั คิงสโ์ลจสิตกิส์ จ  ำกดั มีรถบรรทุกไวบ้รกิำรหลำกหลำยประเภท เช่น รถกะบะ, รถบรรทุกสบิลอ้คอก , 
รถบรรทุกสบิลอ้เปลือย, รถเทลเลอรค์อก, รถเทลเลอรเ์ปลือย,รถบรรทุกพ่วงคอก ตลอดจน รถบรรทุกหกลอ้, รถบรรทุกสบิลอ้
ตู,้ รถบรรทุกหกลอ้ตู,้ รถกระบะตู ้ , รถบรรทุกเฮ๊ียบ , รถดมัพ ์, รถเครน , รถมู่เล่ ยำว ถึง 28 เมตรเป็นตน้

ประวัติ ของเครือ คิงสก์รุ๊ป 



สถำนท่ีตัง้  

ส ำนกังำนใหญ5่96 หมู่ 16 ถ. มะลิวลัย ์ต. บำ้นเป็ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น โทรและแฟกซ ์043-237618/043-000108



ส ำนักงำน บ้ำนแฮด
79 ถ.มิตรภาพ ก่ิงอ าเภอบา้นแฮด ต.บา้นไผ ่อ.เมือง จ.ขอนแก่น อู่ซ่อมบ ารุง       
โรงประกอบยานยนต ์โกดงัเกบ็สินคา้ และ ป๊ัมน ้ามนั Tel/Fax 043-218088



ส ำนักงำนท่ีกรุงเทพฯ ขนส่งเหมำคันและเบ็ดเตล็ด

แผนกรถบรรทุก เหมาคนั และ สินคา้เบ็ดเตล็ด





เป็นผูน้ ำด้ำนกำรขนสง่สนิค้ำท้ังอุปโภคและ
บริโภค

ในภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม



ใหก้บับริษทัขนาดใหญ่ต่างๆ มากมาย อาทิเ่่น 

บริษทั TATA STEEL จ ำกดั , 
บริษทั เหลก็สยำม (2001)  จ ำกดั

บริษทั มิตรผล จ  ำกดั

บริษัท ซี อำร์ ซี เพำเวอร์รีเทล จ ำกดั



บริษัท อุบลวสัดุก่อสร้ำง 
จ ำกดั (HOME HUB)

บริษัท ฤทธำ จ ำกดั บริษทั บุญมำครอง 

จ  ำกดั 

เรายงัเป็นเบ้ืองหลงัของความส าเร็จใหก้บัลูกคา้อีก
กวา่ 1000 ราย



คิงสโ์ลจสิติกส์ ไมเ่พยีงแต่ใหบ้ริกำรกับภำคอุตสำหกรรมเท่ำนัน้
แต่เรำยงัใหค้วำมส ำคัญกับภำคธรุกิจค้ำปลีก 



ประเภทงำนบรกิำร

1.FULL TRUCK LOADเหมำคนั  

ตอ่วนั ตอ่เที่ยว ว่ิงในไซดง์ำน หรือขนยำ้ยทัว่

ไทยและ สปป ลำว, พม่ำ, กมัพูชำ

2.LCL ของช้ินยอ่ย, พสัดุ ของเบ็ดเตล็ด ทัว่

ไทย และ และ สปป ลำว, พม่ำ



เรามีรถใหบ้ริการท่ีหลากหลาย เพ่ือความเหมาะสมกบัประเภทสินคา้ของคุณมี
รถบรรทุก 10 ลอ้ ตูทึ้บ คอกสูง รถเทลเลอร์ พ้ืนเรียบ รถพว่งดั้มพ ์และ รถเฮ๊ียบเพื่อการ
กระจายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท ำไมเรำจึงเป็นค ำตอบท่ีถกูต้องส ำหรับคณุ



ประเภทรถท่ีใหบ้ริกำร

 รถบรรทุกเทรลเลอร์ , มูเล่

พ้ืนเรียบ หำงยำว 12-28 เมตร  ประเภทสินคำ้ ไดแ้ก่ สินคำ้เกษตร 
และ วสัดกุ่อสรำ้ง



ประเภทรถท่ีใหบ้ริกำร

 รถบรรทุกหกลอ้,สิบลอ้ และ พ่วงคอก  

คอกเหล็ก สูง 2 เมตร  ยำวช่วงละ 6 เมตร สินคำ้ อุปโภค บริโภค และ

วสัดกุ่อสรำ้ง



ประเภทรถท่ีใหบ้ริกำร

 รถบรรทุกสิบลอ้ตู ้



ประเภทรถท่ีใหบ้ริกำร

 รถบรรทุก หกลอ้  สินคำ้ท่ีใหบ้ริกำร ไดแ้ก่ วสัดกุ่อสรำ้ง 



รถพว่งดมัพ ์ไดแ้ก่ สินคำ้เกษตร  



 งานสินคา้ใหญ่ยาว หรือ ตอ้งใชร้ถหรือทีมงานพิเศษ เฉพาะกิจ



-บริษัทใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย ได้แก่ ระบบ GPS
สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำได้จำกหน้ำจอ Monitor
24 ช่ัวโมง ในกำรทีจ่ะประสำนงำนกบัลูกค้ำกรณเีกดิมีปัญหำ
หรืออุบตัเิหตุต่ำงๆได้ทนัท่วงที

ท ำไมเรำจึงเป็นค ำตอบท่ีถกูต้องส ำหรับคณุ



-มีรถ Mobile Service เพื่อคอยแกไ้ขปัญหา ตลอด 24 ่ัว่โมง
-มีศูนยบ์ริการซ่อม และจ าหน่ายอะไหล่รถบรรทุกขนาดใหญ่ ของเราเอง 
- มีประกนัสินคา้ทุกเท่ียววิง่
- เรามี  DC. (Warehouse&การกระจายสินคา้) ดว้ยทีมงานมืออา่ีพ 

ท ำไมเรำจึงเป็นค ำตอบท่ีถกูต้องส ำหรับคณุ



- รถเรำมีกำรจดทะเบียน มPีassport ข้ำมด่ำนชำยแดนได้ทุกคนั

ท ำไมเรำจึงเป็นค ำตอบท่ีถกูต้องส ำหรับคณุ

- มีทีมงำน Shipping มืออำชีพ - มปีระกนัสินค้ำสูงสุดตำมมูลค่ำ
สินค้ำลูกค้ำแจ้งทุกเทีย่ววิ่ง



เรำเป็นองค์กรทีไ่ด้มำตรฐำนสำกล ISO 9001:2008
เรำเป็นโรงงำน สีขำว ได้รับเกยีรตบิัตร CSR จำกกระทรวงอุตสำหกรรม

ท ำไมเรำจึงเป็นค ำตอบท่ีถกูต้องส ำหรับคณุ



จุดเด่นของบริษัทฯ งำนบุคคล
กำรบริหำรจัดกำรพนักงำนขับรถ

 กำรคดัเลือกพนกังำนขบัรถ ตอ้งมีขำ้รำชกำรเป็นบุคคลค ้ำประกนั ปลอดภยัตอ่

สินคำ้ลกูคำ้

 กำรอบรมเบ้ืองตน้จำกบริษทัฯ ไดแ้ก่ มำรยำท กฎระเบียบของลกูคำ้ กฎหมำย

และกำรจรำจร 

 กำรส่งพขร. เขำ้รว่มกำรอบรมกฎระเบียบวินยั จำกหน่วยงำนขำ้งนอก ไดแ้ก่

ส ำนกังำนขนส่งจงัหวดั,บริษทั มิตรผล จ  ำกดั, บริษทั พแูรค จ ำกดั, บริษทั 

ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ  ำกดั, บริษทั ทำทำสตีล(ประเทศไทย) จ  ำกดั, บริษทั ดีฟโอ

เช่ียน จ  ำกดั เป็นตน้ 

 กำรอบรมประจ ำปี ของบริษทัฯ ก่อนสงกรำนตข์องทุกปี

 กำรสุ่มตรวจเยีย่ม พขร. ท่ีหนำ้งำนโรงงำนลกูคำ้ เดือนละ 2-3 ครั้ง
 กำรสุ่มตรวจแอลกอฮอล์

 กำรใหค้วำมดูแล เอำใจใส่ในตวั พขร และ ครอบครวั พขร.



กิจกรรม และกำรฝึกอบรม



MOVE YOUR WORLD
ONE STOP SERVICE HERE



ขอบพระคณุที่ใหโ้อกำสเรำ 

เรำหวงัว่ำจะมีโอกำสไดร้บัใชท้ำ่นเรว็วนัน้ี

กรำบขออภยัในกรณีขอ้ควำมใดๆไม่สมบรูณ ์

กรุณำตดิตอ่ คณุดี้ 081-8888181 คณุตำล โทร 092-9194665/
เม่ือตอ้งกำรขอ้มูลใดๆเพิ่มเตมิ


