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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ปจัจบุนับรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั (ปณท) ไดด้ ำเนนิกำรจดัต ัง้บรษิทั ไปรษณียด์สิทริ
บวิช ัน่ จ ำกดั (ปณท. ดบ.)  เพือ่บรกิารทางดา้นการจัดสง่สนิคา้ พสัด ุกระจายสนิคา้ และ
คลงัสนิคา้ ซึง่เริม่ด าเนนิการตัง้แตปี่ 2557 และมผีลการขาดทนุในปี 2557 เป็นจ านวน 15.24 
ลา้นบาท ปี 2558 ขาดทนุจ านวน 122 ลา้นบาท และในปี 2559 ปัจจบุนัมผีลการด าเนนิงาน
ขาดทนุเทา่กบั 72.46 ลา้นบาท แตท่ัง้นี ้ปณท. ดบ. คาดการณ์วา่จะมผีลก าไรในปี 2560 ปัจจบุนั
การด าเนนิงานของ ปณท. ดบ. มรีายไดห้ลกั คอืรายไดค้า่บรกิารขนสง่และรายไดบ้รกิาร
คลงัสนิคา้ ส าหรับดา้นโครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย พบวา่ คา่ใชจ้า่ยหลกัเกดิขึน้ ไดแ้ก ่คา่ขนสง่ คา่เชา่ 
และคา่ตอบแทนแรงงาน ทัง้นี ้ปณท. ดบ. ไดว้างแผนการด าเนนิงานเพือ่เพิม่รายไดห้ลกั เชน่ 
เพิม่พืน้ทีใ่หเ้ชา่จาก 70 % เป็น 95% และลดคา่ใชจ้า่ยทางดา้นขนสง่ และดา้นแรงงาน 
เนือ่งจาก ปณท. ดบ. เห็นวา่ เป็นองคก์รทีม่คีวามจ าเป็น และเป็นรากฐานของระบบขนสง่ของ
ประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต 
กำรปรบัปรงุอตัรำคำ่บรกิำรไปรษณีย ์ปณท  
ปจบ. คณะกรรมการ ปณท ไดพ้จิารณารา่งการเสนอขออนุมตัปิรบัปรงุอตัราคา่บรกิารพืน้ฐานใน
ประเทศ (จดหมาย ไปรษณียบตัร และของตพีมิพ)์ เพือ่น าเสนอขออนุมตัหิลกัการในเรือ่งดงักลา่ว 
ตอ่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตอ่ไป เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารไปรษณียพ์ืน้ฐาน
ของ ปณท สามารถสะทอ้นตน้ทนุการด าเนนิงานทีแ่ทจ้รงิได ้ 
ปณท มแีผนพฒันำระบบเคำนเ์ตอรใ์หบ้รกิำรไปรษณียอ์ตัโนมตั ิใหไ้ดท้ัว่ประเทศ เพือ่
ทดแทนใหก้บัทีท่ าการไปรษณียท์ัว่ประเทศ เพือ่พฒันาระบบการใหบ้รกิารใหเ้กดิความรวดเร็ว 
และถกูตอ้งกบัผูใ้ชบ้รกิารไปรษณีย ์ ทัง้นี ้ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนนิการการจัดซือ้อปุกรณ์ดงักลา่ว 
ใหส้ามารถด าเนนิการไดค้รบถว้นทัว่ประเทศ  
ปจัจบุนั ปณท มบีรกิำรกำรสง่จดหมำยดว่นพเิศษอยูห่ลำกหลำย อำทเิชน่ Logispost/ 
Messenger Post/Total mail solution/Logispost Plus/Logispost world ซึง่มรีปูแบบแตกตา่ง
กนัในเรือ่งของความรวดเร็ว และปรมิาณหรอืขนาดของพสัด ุหรอืสนิคา้ เพือ่ตอบสนองตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารทีต่อ้งการสง่พสัดรุวดเร็ว และทนัตอ่เวลา  
  

สงักดั: กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ประธำนกรรมกำร: พลโท สำธติ พธิรตัน ์ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นำยจุมพล รมิสำคร,นำยพรชยั ฐรีะเวช 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่: นำงสมร เทดิธรรมพบิูล 
  
จ ำนวนพนกังำน: 31,387 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ม.ค. 2559) 
Website: www.thailandpost.com 

ทีม่า : งบการเงนิผา่นการสอบทานจาก บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 

 

สำขำสือ่สำรฯ 
 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

SOD: เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นเครอืขา่ยไปรษณียแ์ละการขนสง่ของประเทศ รวมถงึการเป็นตวัแทนของทัง้ภาครฐัและเอกชนในการกระจายสาขาใหท้ัว่ถงึอย่าง
เหมาะสม  

 

 
 
 

รำยไดร้วม 6,709 ลบ. 

 
 
 
 

                คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 5,681 ลบ. 

 

 
 
 

EBITDA  1,436.86 ลบ.  

 

 
 
 

                    ก ำไรสทุธ ิ 773.75 ลบ. 

 

 
ปณท เป็นธุรกจิทีม่ลีักษณะเป็น Labor Intensive ทีต่อ้งใช ้

ก าลังคนจ านวนมากในการด าเนินงาน ส่งผลให ้ปณท            
มีปรมิาณค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับพนักงานเป็นจ านวนมาก 
ฉะนั้น  ปณท ควรมีการวางแผนการบริหารบุคคลในเกิด
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุตอ่องคก์ร และลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นดังกลา่ว  

 

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q2) (Q2)
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(ก.ย. - 

ม.ิย. 59)

%Chg

Q3/58 

ก.ค.-

ก.ย. 58

Q3/59

ก.ค.-

ก.ย. 59

%Chg

Q2/59

เม.ย.-

ม.ิย. 59

%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,965 2,826 2,774 -1.84% 2,826 2,774 -1.8% 2,509 10.56%

สนิทรัพย์รวม 23,253 23,503 25,553 8.72% 23,503 25,553 8.7% 24,661 3.62%

หนีส้นิรวม 8,347 8,636 8,426 -2.43% 8,636 8,426 -2.4% 8,307 1.43%

ทนุรวม 14,906 14,867 17,127 15.20% 14,867 17,127 15.2% 16,354 4.73%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 14,906 14,867 17,127 15.20% 14,867 17,127 15.2% 16,354 4.73%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 22,642 16,635 18,814 13.09% 5,695 6,601 15.9% 5,967 10.63%

รายไดร้วม 23,020 16,928 19,101 12.83% 5,789 6,709 15.9% 6,064 10.63%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 19,785 14,408 14,579 1.19% 5,006 5,445 8.8% 5,151 5.71%

คา่ใชจ้า่ยรวม 19,809 14,474 15,928 10.05% 5,034 5,681 12.9% 5,186 9.55%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 2,857 2,227 4,234 90.12% 689 1,156 67.9% 816 41.73%

ดอกเบีย้จา่ย 0.0 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 N.A.

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 764 592 737 24.49% 189 254 34.4% 200 27.00%

EBITDA 3,887.17 2,991.45 5,065.26 69.32% 946.32 1,436.86 51.8% 1,092.93 31.47%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 2,446.99 1,862.63 2,435.42 30.75% 565.66 773.75 36.8% 678.15 14.10%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 10,883 8,113 8,890 9.58% 2,780 3,149 13.3% 2,906 8.36%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -          - - - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 1,031 764 831 8.71% 258 281 9.0% 277 1.29%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 544 - 220.34 - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -          - - - - -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1,400 820.17 1,011.97 368.50 383.77 358.32

งบลงทนุเบกิจา่ย 1,213 697.94 916.24 274.98 260.42 384.47

อัตราการเบกิจา่ย (%) 86.67% 85.10% 90.54% 74.62% 67.86% 107.30%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 10.52% 7.93% 9.53% 2.41% 3.03% 2.75%

ROE 16.42% 12.53% 14.22% 3.80% 4.52% 4.15%

D/E (เทา่) 56.00% 58.09% 49.20% 58.09% 49.20% 50.80%

Net Profit Margin 10.63% 11.00% 12.75% 9.77% 11.53% 11.18%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ผลการด าเนนิงานใน Q3/59 มกี าไรสทุธ ิ773.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q3/58 ทีม่จี านวน 
565.66 ลา้นบาท เทา่กบั 208.09 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 36.79 ซึง่ ปณท มรีายไดห้ลกัจาก
การขายและใหบ้รกิาร ในกลุม่ธรุกจิบรกิารไปรษณียภณัฑ ์ ธรุกจิบรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์
ธรุกจิบรกิารระหวา่งประเทศ ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิการเงนิ และอืน่ๆ โดยใน Q3/59 ปณท        
มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเทา่กบัจ านวน 6,601.39 ลา้นบาท 2,551.01 ลา้นบาท 
2,832.60 ลา้นบาท 785.23 ลา้นบาท 277.09 ลา้นบาท 115.81 ลา้นบาท และ 39.66 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่รายไดร้วมของ ปณท เพิม่ขึน้จ านวน 920.08 ลา้นบาท เนือ่งจากรายได ้
จากการขายและใหบ้รกิารในกลุม่ธรุกจิบรกิารไปรษณียภัณฑ ์เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 
448.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.35 และรายไดก้ลุม่ธรุกจิบรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์
เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 450.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.90   ทัง้นี ้โดยรวมแลว้
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จาก Q3/58 เทา่กบั 906.62 ลา้นบาท เนือ่งจากในปี
ทีผ่า่นมา ปณท มรีายไดเ้พิม่เตมิจากกจิกรรมพเิศษจากหน่วยงานตา่งๆ เชน่ การสง่
ไปรษณียบตัรทายผลฟตุบอลยโูร สว่นแนวโนม้ในธรุกจิหมวดอืน่ๆ เชน่ ธรุกจิดา้นคา้ปลกี   
ใน Q3/58 มรีายไดส้งูขึน้จ านวน 5.95 ลา้นบาท เนือ่งจากความนยิมทีส่งูขึน้ของธรุกจิ        
e commerce และธรุกจิการเงนิลดลงจาก Q3/58 จ านวน 1.79 ลา้นบาท    

•  ทัง้นี ้แนวโนม้ของธรุกจิบรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะธรุกจิ logistic ก าลงัไดร้ับ
ความนยิมอยา่งกวา้งขวา้งและมากขึน้ เนือ่งจากการพฒันาของธรุกจิ e commerce         
จงึสง่ผลตอ่รายไดใ้นกลุม่ธรุกจิขนสง่ของ ปณท ซึง่ปัจจบุนั ปณท มคีวามพยายามในการ
พฒันาศกัยภาพในธรุกจิดงักลา่ว เพือ่หารายไดจ้ากธรุกจิเพิม่ขึน้ เพือ่ทดแทนรายไดข้อง
ธรุกจิบรกิารไปรษณียภัณฑ ์ เชน่ จดหมาย ไปรษณียบตัร ทีม่แีนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง   

• ในขณะเดยีวกนั ปณท มคีา่ใชจ้า่ยรวมเพิม่ขึน้จ านวน 646.99 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
12.85 ซึง่ประกอบดว้ย ตน้ทนุขายและใหบ้รกิาร คา่ใชจ้า่ยในการขาย คา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ โดยใน Q3/59 คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีเ่พิม่ขึน้คอืตน้ทนุขายและ
ใหบ้รกิารทีใ่น Q3/59 มจี านวน 14,236.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,172.49 ลา้นบาท และ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 107.05 ลา้นบาท เนือ่งจาก ปณท        
มคีา่ใชจ้า่ยพนักงานใน Q3/59 เพิม่ขึน้จ านวน 777.09 ลา้นบาท ซึง่มกีารจา่ยเงนิจากการ
ปรับเพิม่อตัราเงนิเดอืน ตามนโยบายของรัฐ เชน่ เงนิเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการปรบั
อตัราเงนิเดอืน กบัการจา่ยคา่ครองชพี เพิม่เตมิ ยอ้นหลงัของปี 58 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
ปณท มกีารใหบ้รกิาร แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก่ 
1. กลุม่ธรุกจิบรกิารไปรษณียภั์ณฑ ์ไดแ้ก ่บรกิารสง่จดหมาย ไปรษณียบัตร ของตพีมิพ ์จดหมาย

ลงทะเบยีนในประเทศ และ ไปรษณียภัณฑ ์(ต ากวา่ 20 kg) ลงทะเบยีนในประเทศ เป็นตน้ 
2. กลุม่ธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์ไดแ้ก ่บรกิารไปรษณียด์ว่นพเิศษในประเทศ พัสดไุปรษณียใ์น

ประเทศ และบรกิารขนสิง่ของขนาดใหญ ่(logispost) เป็นตน้ 
3. กลุม่ธรุกจิบรกิารระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่บรกิารไปรษณียภัณฑล์งทะเบยีนระหวา่งประเทศ 

ไปรษณียด์ว่นพเิศษระหวา่งประเทศ จดหมายระหวา่งประเทศ และพัสดไุปรษณียร์ะหวา่งประเทศ เป็นตน้   
4. กลุม่ธรุกจิคา้ปลกีและการเงนิ ไดแ้ก ่บรกิารธณาณัตอิอนไลน ์ตราไปรษณียากรเพือ่การสะสมและ

สิง่สะสม สนิคา้ไปรษณีย ์สนิคา้ที ่ปณท รับเป็นตัวแทนจ าหน่าย และเงนิ Pay at post เป็นตน้  
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
- ปณท ควรมกีารบรหิารจัดการคา่ใชจ้า่ยบคุลากร วางแผนการด าเนนิเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว และ

พัฒนาศักยภาพของบคุลากรใหส้ามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งหลากหลาย และตรงตามศักยภาพ เพือ่
เป็นการควบคมุ ลดปรมิาณคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้และเกดิประโยชนจ์ากการใหบ้รกิารของบคุลากร
ดังกลา่ว อันเป็นผลใหค้า่ใชจ้า่ยรวมของ ปณท ลดลงไดต้ามล าดับ 

- ปณท ควรมุง่เนน้การพัฒนา วางแผนธรุกจิของธรุกจิ ปณท. ดบ. ใหช้ดัเจน และสามารถด าเนนิการ
ไดจ้รงิจนเกดิก าไรโดยเร็ว ทัง้นี ้ปัจจบุัน ปณท ดบ ไดก้ าหนดแผนธรุกจิวา่จะสามารถท าก าไรในปี 
2560 อืน่ๆ รวมถงึประชาสมัพันธธ์รุกจิและบรกิารใหม่ๆ  เพือ่เป็นการสรา้งทางเลอืก และสรา้งรายได ้
ใหก้ับองคก์ร ในสว่นทีม่แีนวโนม้ลดลงในปัจจบุัน 

- ปณท ควรศกึษา และเรง่พัฒนาระบบเทคโนโลยกีารสง่ไปรษณีย ์เพือ่ใหเ้กดิความทันสมัย และ
ความรวดเร็ว ซึง่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้จนสามารถสรา้งตลาด หรอื
หาลกูคา้รายใหมใ่หก้ับองคก์รได ้ 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวปรำงสริ ิ อำรรีมัย ์
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ ๒  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 02-289-5880 ตอ่ 2162 
วนัทีจ่ดัท ำ :  15 กนัยำยน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
 ปณท เป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกจิดา้นการขนสง่ของประเทศไดด้ าเนนิการศกึษาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศและโอกาสในการด าเนนิธรุกจิของ ปณท  โดยมกีารศกึษาพืน้ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษทีม่ศีักยภาพสงู จ านวน 4 เขตพืน้ที ่ไดแ้ก ่1) เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัตก (พรมแดนไทย-พมา่) ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ
ตากและกาญจนบรุ ี2) เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (พรมแดนไทย-ลาว) ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษมกุดาหาร หนองคาย 3) เขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (พรมแดนไทย-กัมพชูา) ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ และตราด และ 4) เขตพัฒนาเศรษฐกจิภาคเหนอื (พรมแดนไทย-ลาว-
พมา่) ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษเชยีงราย โดย ปณท ไดด้ าเนนิการศกึษาและลงพืน้ทีส่ ารวจรว่มกับการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) ไดข้อ้สรปุดังนี ้ 
1. โอกาสจากการมเีครอืขา่ยทีท่ าการ/ศนูยไ์ปรษณียท์ีค่รอบคลมุท าใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษจะสง่ผลใหร้ายไดใ้นภาพรวมของ ปณท เพิม่ขึน้ 2. โอกาสใน
การเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสอ์ยา่งครบวงจร เชน่ การใหเ้ชา่คลังสนิคา้ การใหบ้รกิารดา้นการสง่ออกน าเขา้สนิคา้และการกระจายสนิคา้ 3.โอกาสในการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการ
ขนสง่หรอืขยายการลงทนุไปยังประเทศเพือ่นบา้น เนือ่งจากทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิเป็นพืน้ทีต่ดิกับประเทศเพือ่นบา้นและสามารถเชือ่มตอ่ไปยงัประเทศทีม่ศีักยภาพสงู เชน่ เวยีดนาม 
จนี และอนิเดยี  และ 4. การเป็นหน่วยงานของรัฐฯ ท าใหไ้ดร้ับการสนับสนุนจาก กนอ. หากจะขอเชา่พืน้ทีเ่พือ่ด าเนนิธรุกจิในอัตราพเิศษ 

สำขำสือ่สำรฯ 
 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2558 (1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58) 

 เกณฑ์วดัการด าเนินงานครึ่งปบีญัชี 2559 (ม.ค. - มิ.ย. 59)  น  าหนัก  คะแนน

 1.ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรฐัวสิาหกิจ 45 1.0000

 2. ผลลัพธ์ 55 2.8986

 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร
 2.1 อัตราความส าเรจ็ต่อมาตรฐานในการจัดส่งสิ่งของถึงปลายทาง
 ส าหรบับรกิาร Logispost 7.00 3.2667

 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

 2.4 ก าไรก่อนหกัโบนัสและภาษีเงินได้นิติบคุคล 8.00 5.0000

 2.5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน 8.00 4.0566
 2.6 ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของ บรษัิท ไปรษณีย์
ไทยดิสทรบิวิช่ัน จ ากัด 5.00 1.0000

 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
 2.8 อัตราการน าจ่ายทนัเวลาตามมาตรฐานของบรกิารไปรษณีย์
ด่วนพิเศษระหวา่งประเทศ (ขาเข้า) 5.00 4.6909

 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร
 2.9 ระดับความส าเรจ็ในการน านวตักรรมมาจัดท าเปน็ผลิตภณัฑ์ 
บรกิาร หรอืกระบวนการใหม่ได้ 5.00 1.0000

ภาพรวม 2.0443

สว่นแบง่รำยไดจ้ ำแนกตำมประเภทธุรกจิในไตรมำส 3     
 ปี 2559 

กลุ่มรายได้
บริการ

ไปรษณีย์ภัณ
ฑ์ 
39% 

กลุ่มรายได้
บริการขนส่ง

และ 
โลจสิตกิส์ 
43% 

กลุ่มรายได้
บริการ
ระหว่าง
ประเทศ 
12% 

กลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีก 
4% 

กลุ่มธุรกิจ
การเงนิ 
2% 

กลุ่มธุรกิจ
อื่นๆ 
0% 

กลุ่มรายได้บริการไปรษณีย์ภัณฑ์ 
กลุ่มรายได้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
กลุ่มรายได้บริการระหว่างประเทศ 
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
กลุ่มธุรกิจการเงิน 
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 


