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ประจ ำเดอืน พฤศจกิำยน 2564
ธรุกิจคลงัสินค้า (Warehouse)

นิยามตามการจดัประเภทธรุกิจของนิติบคุคล

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

52291 : กิจกรรมการบริหารจดัการด้านการขนส่งและ
สถานท่ีเก็บสินค้า (Warehouse) กิจกรรมโลจิสติกส์
ได้แก่  กำรวำงแผน กำรออกแบบและกำรจัดกำร
สนบัสนุนอื่นๆ ดำ้นกำรขนส่ง กำรจดัเกบ็สนิค้ำและกำร
กระจำยสนิค้ำ กำรออกเอกสำรและกำรจดัหำเอกสำร
เกี่ยวกบักำรขนส่ง และเอกสำรเกี่ยวกบัรำยกำรสินคำ้ที่
ขนสง่ รวมทัง้ กำรขนถ่ำยสนิคำ้ เช่น กำรบรรจุสินคำ้ลง
กล่อง ชัว่ครำวเพื่อป้องกนัสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำร
ขนสง่
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• ธรุกิจท่ีด าเนินกิจการอยู่

จ านวน 1,240 ราย มูลค่าทุน 20,417.62 ลบ.

215 ราย

82.58%

17.34%

1,024 ราย
0.08%

1 ราย

หสน./หจ.ประเภทนิติบคุคล บจ. บมจ.

จ านวนการจัดตั้งใหม่ธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse) ในปี 2564 (ม.ค. - พ.ย. 64) 
เฉลี่ยจัดตั้งใหม่เดือนละ 18 ราย ในปี 2564 มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ          
ปี 2563 คิดเป็น 64.69% (อ้างอิงตามเอกสารแนบตารางจ านวนการจัดตั้ง) โดยในเดือน พ.ย. 64 
มีจ านวนการจัดตั้งธุรกิจทั้งสิ้น 19 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. 64  จ านวน 1 ราย คิดเป็น 
5.56% และเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จ านวน 7 ราย คิดเป็น 58.33%

มูลค่าทุนการจัดตั้งธุรกิจปี 2564 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่า 891.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2563 จ านวน 663.69 ล้านบาท คิดเป็น 2.91 เท่า โดยในเดือน 
พ.ย. 64 มีมูลค่าทุนการจัดตั้งธุรกิจ 19.10 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน จ านวน 8.72 ล้านบาท คิดเป็น 31.34 เท่า 

ช่วงทุนจดทะเบียน

ช่วงทุน ราย % ทุน %

ไมเ่กนิ 1 ลบ. 712 57.42 628.04 3.08 

1.01-5.00 ลบ. 372 30.00 1,278.25 6.26 

5.01-100 ลบ. 122 9.84 2,972.38 14.56 

มำกกว่ำ 100 ลบ. 34 2.74 15,538.95 76.11 

หน่วย : ราย หน่วย : ล้านบาท

2560 2561 2562 2563 2564

• ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดเล็ก ตัง้อยู่ ในกทม. 
และเขตปรมิณฑล สง่ผลใหย้งัมโีอกำสในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก และหัว
เมอืงใหญ่

• ผลประกอบกำรเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเ น่ื อง 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ (2561-2563) ในขณะที่
จ ำนวนผูป้ระกอบกำรในธุรกจิน้ียงัคงมีจ ำนวน
ไม่มำกนัก และมคีวำมต้องกำรอย่ำงต่อเน่ือง
ทัง้รปูแบบพืน้ทีข่นำดใหญ่ และพืน้ทีข่นำดเลก็

• สถำนกำรณ์ที่ดขีองธุรกิจ e-Commerce เป็น
ปัจจยัสนับสนุนที่ส ำคญัของธุรกิจคลงัสินค้ำ
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก ำ ร ข ย ำ ย ตั ว ข อ ง  ธุ ร กิ จ 
e-Commerce

• มีกำรเติบโตของธุรกิจในทิศทำงเดียวกัน
กับธุ รกิจขนส่งขนถ่ ำยสินค้ำ  และธุ รกิ จ
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม ในช่วง 10 ปีที่
ผำ่นมำ

1

0.78%
160.00 ลบ.



89 รำย  43 รำย  

89.35% 7.18% 3.47%

11.36% 5.25%

มลูคำ่ทุน :
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ขนาดธรุกิจ

1,108 รำย  
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ท่ีตัง้ของ
นิติบคุคล 

จ านวน ทนุ

รำย % ลำ้นบำท %

กรงุเทพมหำนคร 542 43.71 14,618.89 71.60

กลำง 295 23.79 3,402.17 16.66

เหนือ  157 12.66 1,796.13 8.80

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 103 8.31 165.07 0.81

ตะวนัออก 77 6.21 296.80 1.45

ใต ้ 52 4.19 124.76 0.61

ตะวนัตก 14 1.13 13.80 0.07

ท่ีตัง้นิติบคุคล

จงัหวดัในภมิูภาคท่ีมีนิติบคุคลคงอยู่สงูสดุ 5 อนัดบัแรก

127 รำย
1. สมุทรปรำกำร 2. ชลบุรี 3. ปทุมธำนี 4. นนทบุรี 5. เชยีงใหม่

109 รำย 55 รำย 49 รำย 28 รำย

ธุ ร กิ จ ค ลั ง สิ น ค้ า ( Warehouse) ที่ ด า เ นิ น กิ จ ก า ร อ ยู่ 
ณ 30 พฤศจิกายน 2564 มีจ านวน 1,240 ราย คิดเป็น 0.15%
ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ และมีมูลค่าทุน 20,417.62 ล้าน
บาท คิดเป็น 0.11% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ในประเทศ
ไทย

ธุ รกิ จส่ วนใหญ่ด า เนินกิ จการ ในรูปแบบบริษัทจ ากั ด 
ซึ่งมีจ านวน 1,024 ราย คิดเป็น 82.58% มูลค่าทุน 20,025.54 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 
จ านวน 712 ราย คิดเป็น 57.42% ทุนฯ 1.01-5.00 ล้านบาท 
จ านวน 372 ราย ทุนฯ 5.01-100 ล้านบาท จ านวน 122 ราย และ
มากกว่า 100 ล้านบาท จ านวน 34 ราย โดยพบว่าเป็นธุรกิจขนาด
เล็ก (S) มากที่สุด จ านวน 1,108 ราย คิดเป็น 89.35% ธุรกิจขนาด
กลาง (M) จ านวน 89 ราย คิดเป็น 7.18% ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) 
จ านวน 43 ราย คิดเป็น 3.47%

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 542 ราย คิดเป็น 43.71%
และมีทุนจดทะเบียนรวม 14,618.89 ล้านบาท คิดเป็น 71.60%

รองลงมา คือภาคกลาง มีนิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่เป็น
จ านวน 295 ราย คิดเป็น 23.79% และภาคเหนือ จ านวน 
157 ราย คิดเป็น 12.66% โดยมีจังหวัดในภูมิภาคที่มีนิติบุคคลคง
อยู่สูงสุด คือ สมุทรปราการ จ านวน 127 ราย 

การลงทุนของชาติจากในธุรกิจนี้  มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้น 
มีมูลค่า 5,583.23 ล้านบาท คิดเป็น 2.06% เมื่อ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2563 ในขณะที่สัญชาติที่มีการลงทุนสูงสุด 
คือ ญี่ปุ่น มีมูลค่า 3,864.15 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 18.93% ของ
มูลค่าการลงทุนในธุรกิจนี้

ปีงบการเงิน 2561 2562 2563

รำยไดร้วม 69,354.42 71,291.73 87,240.63

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 5,480.29 2,028.88 726.10

ปีงบการเงิน 2561 2562 2563

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) 8.11 3.29 1.03

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 5.64 1.68 0.50

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.81 1.64 1.85

อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทุน (เทำ่) 0.51 0.56 0.46

• ผลประกอบการของธรุกิจ

ผลประกอบการ

อตัราส่วนทางการเงิน

ภา พ ร ว ม ผ ล ป ร ะก อ บ ก า ร ข อ ง ธุ ร กิ จ ค ลั ง สิ น ค้ า 
(Warehouse)เป็นธุ รกิจที่ มี รายได้ เติบ โตอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
โดยรายได้รวม ปี  2561 มีจ านวน 69 ,354.42 ล้านบาท
ปี 2562 จ านวน 71,291.73 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้รวม 
87,240.63 ล้านบาท การเจริญเติบโตของรายได้รวมต่อปี 
(ปี 2561 - 2563) มีขนาดร้อยละ 2.79 และ 22.37 ตามล าดับ 
แต่อย่างไรก็ดี  ก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง โดยก าไรสุทธิ 
ปี 2561-2563 เท่ากับ 5,480.29 ล้านบาท 2,028.88 ล้านบาท 
และ 726.10 ล้านบาท ตามล าดับ

สญัชาติ มลูค่า (ล้านบาท) %

ไทย 14,834.39 72.65 

ญีปุ่่ น 3,864.15 18.93 

สงิคโปร์ 641.61 3.14 

จนี 252.81 1.24 

สญัชำตอิื่นๆ 824.66 4.04 

รวม 20,417.62 100.00 

การลงทุนของต่างชาติในนิติบคุคลไทย

ขณะที่ อั ต ร าส่ วนทางการ เ งิ นของคลั งสิ นค้ า  (Warehouse) ในปี  2561 – 2563 อยู่ ใ นทิ ศทา งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ แม้ว่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราก าไรสุทธิ  มีแนวโน้มลดลงตามก าไรสุทธิที่ลดลง 
แต่อัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจมีสภาพคล่องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้มคงที่

*ข้อมลูงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 64

หน่วย : ลำ้นบำท

หน่วย : ลำ้นบำท

2

ธรุกิจคลงัสินค้า (Warehouse)

จ ำนวน :

37.89% 23.64% 38.47%

7,736.66 ลบ.  4,826.30 ลบ.  7,854.66 ลบ.  

ปี ล้านบาท

2561 4,250.99

2562 5,281.39

2563 5,721.25

1 ม.ค. – 30 พ.ย. 63 5,470.53

1 ม.ค. – 30 พ.ย. 64 5,583.23



• แนวโน้มทางธรุกิจ แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse) มีมูลค่าเติบโตอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น ไ ด้ จ า ก มู ล ค่ า  e-Commerce
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563 ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2563 มีการลดลงเล็กน้อยจากกลุ่มการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการค้าปลีก และการค้าส่งยังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบ B2C (Business to Customer) 
ที่ผู้ ประกอบการทุกขนาดขยายช่องทางทางออนไลน์มากขึ้น 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการคลังสินค้าของผู้ประกอบการในการ
สนับสนุนการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ 

ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่า Pearson Correlation เพื่อหา
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse) พบว่า ธุรกิจขนส่ง
และขนถ่ ายสินค้ า  มี ความสัมพันธ์ กั นทาง สถิติ โดย เติบ โตใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากธุรกิจ e-Commerce ที่
ส่งผลดีต่อธุรกิจ ทั้ง 2 ประเภท ในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
และ เครื่ อ งดื่ มมี ความสั มพันธ์ ทางสถิ ติที่ เ ติ บ โต เช่ น เดี ยวกั น 
โดยมีปัจจัยที่ส าคัญจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป
ปรับตัวเข้าสู่ช่องทางจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นและต้องการ
คลังสินค้าเพื่อรองรับการจ าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว ประกอบกับ
การจัดส่งอาหารผ่าน Delivery ที่ ได้รับความนิยมมากขึ้น ท าให้
ผู้ ป ระกอบการร้ านอาหารปรั บ เปลี่ ยนรู ปแบบสาขา ให้ เป็ น 
Cloud Kitchen โดยใช้พื้นที่ขนาดเล็ก ลดการนั่งรับประทานในร้าน 
มีจ านวนพนักงานไม่มากเน้นการจัดส่งผ่าน Delivery ในหลายพื้นที่
เพื่อลดระยะเวลาการจัดส่ง และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

นอกจากนี้  ความต้องการด้านคลังสินค้ายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่รองรับธุรกิจ e-Commerce และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายส่งเสริมพื้นที่อุตสาหกรรม
ของรัฐบาล

จากรายงานของ คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
ระบุว่า ภาพรวมธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าในช่วงหลังจากนี้
ยังสามารถเติบโตได้ดี โดยเฉพาะแบบ Built-to-Suit คือ การตกลงท า
สัญญากับผู้เช่าก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง มีข้อดี คือ คลังสินค้าจะถูกก่อสร้างตาม
แบบที่ผู้เช่าต้องการ 

ทั้งนี้ นอกจากคลังสินค้าที่มีความต้องการใช้พื้นที่จ านวนมากแล้ว
ปัจจุบันยังมีความต้องการคลังสินค้าขนาดเล็กในหลายพื้นที่ส าหรับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ Cloud Kitchen ที่ถือเป็นการขยายกิจการร้านอาหาร
เพื่อรองรับการบริการจัดส่ งผ่าน Delivery ที่ก าลัง ได้รับความนิยม 
รวมทั้งบริษัทขนส่งรายใหญ่ เช่น Flash Express หรือ BEST-EXPRESS
มีการขยายแฟรนไซส์โดยใช้แบรนด์ของบริษัท เพื่อท าคลังสินค้าในการ
สนับสนุนธุรกิจขนส่งในพื้นที่ต่างๆ ในรูปแบบของการเช่าพื้นที่คลังสินค้า 
หรือร้านค้าทั่วไปเพื่อขยายการให้บริการ และเป็นคลังสินค้าขนาดเล็กใน
พื้นที่นั้นๆ อีกด้วย
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หน่วย : ล้านบาท

ท่ีมา : ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA)
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ธรุกิจคลงัสินค้า (Warehouse)

2,762,503.22 

3,767,045.45 
4,052,813.54 

3,782,174.26 
4,013,399.13 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564F

มลูค่า e-Commerce ปี 2560 – 2564F

ตารางแสดงค่า Pearson Correlation ธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง

ท่ีมา : ส่วนประมวลผลและวิเคราะหข้์อมลูธรุกิจ กองข้อมลูธรุกิจ 
กรมพฒันาธรุกิจการค้า

ประเภทธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง ค่า Pearson 

Correlation 

อตัราการเติบโตของธรุกิจ
(ปี 2563 - 2564)

49323 : ธรุกิจขนส่งและขนถ่าย
สินค้า 0.71 27%

56101 : ธรุกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร 0.70 10%
74101 : ธรุกิจการออกแบบและ
ตกแต่งภายใน 0.69 2%

10799 : ธรุกิจผลิตภณัฑอ์าหาร
ส าเรจ็รปู 0.68 24%

56302 : การบริการด้านเคร่ืองด่ืม
ท่ีไม่มีแอลกอฮอลเ์ป็นหลกัในร้าน 0.67 57%

หมายเหต ุ: ค านวณจากข้อมลูย้อนหลงั ปี 2554 - 2564



เดอืน
จ ำนวนนิตบิุคคลจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม ่(รำย)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มกรำคม 5 16 17 14 21 

กุมภำพนัธ์ 4 3 10 19 16 

มนีำคม 11 12 19 10 21 

เมษำยน 5 11 19 8 7 

พฤษภำคม 13 10 13 6 19 

มถุินำยน 19 15 7 16 16 

กรกฎำคม 17 11 15 7 21 

สงิหำคม 12 6 15 11 21 

กนัยำยน 10 12 23 9 19 

พฤศจกิำยน 11 17 10 16 18 

พฤศจกิำยน 15 16 11 12 19 

ธนัวำคม 7 8 20 7 

รวม 129 137 179 135 198

เดอืน
มลูคำ่ทุนจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม ่(ลำ้นบำท)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มกรำคม 14.05 34.00 92.28 19.50 56.40 

กุมภำพนัธ์ 4.50 4.00 29.00 45.00 19.60 

มนีำคม 26.00 16.50 23.30 20.00 37.80 

เมษำยน 10.00 49.00 33.30 12.70 508.60 

พฤษภำคม 25.10 20.50 22.80 10.00 29.20 

มถุินำยน 42.50 23.60 7.00 21.80 25.00 

กรกฎำคม 42.00 267.80 23.10 12.50 47.82 

สงิหำคม 14.00 10.10 29.10 10.56 91.85 

กนัยำยน 16.30 88.00 41.10 23.60 25.10 

พฤศจกิำยน 16.60 39.00 15.50 24.50 31.20 

พฤศจกิำยน 16.20 86.41 11.90 27.82 19.10 

ธนัวำคม 16.00 20.00 99.00 8.10 

รวม 243.25 658.91 427.38 236.08 891.67 

Business Analysis Report

• สถิติการจดัตัง้ธรุกิจ 

ตารางจ านวนการจดัตัง้ (ราย)

ตางรางมลูค่าทนุจดทะเบียน (ล้านบาท)

ธรุกิจคลงัสินค้า (Warehouse)
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• นิติบคุคลด าเนินกิจการ

ท่ีตัง้
คงอยู่ 

ราย ล้านบาท 
กทม. 542 14,618.89 
กลาง  (11 จงัหวดั) 295 3,402.17 
ชยันำท - -
นครปฐม 14 31.50 
นนทบุรี 49 833.80 
ปทุมธำนี 55 148.70 
พระนครศรอียธุยำ 20 697.80 
ลพบุรี 1 0.50 
สมุทรปรำกำร 127 1,487.77 
สมุทรสำคร 16 67.40 
สระบุรี 11 132.70 
สงิหบ์ุรี 1 1.00 
อำ่งทอง 1 1.00 
ตะวนัตก  (6 จงัหวดั) 14.00 13.80 
กำญจนบุรี - -
ประจวบครีขีนัธ์ 2 3.00 
เพชรบุรี 2 2.00 
รำชบุรี 5 5.00 
สมุทรสงครำม - -
สุพรรณบุรี 5 3.80 
ตะวนัออก (8 จงัหวดั) 157.00 1,796.13 
จนัทบุรี 2 2.00 
ฉะเชงิเทรำ 11 35.25 
ชลบุรี 109 1,477.60 
ตรำด - -
นครนำยก 2 1.50 
ปรำจนีบุรี 7 78.18 
ระยอง 19 191.50 
สระแกว้ 7 10.10 
ใต้ (14 จงัหวดั) 52.00 124.76 
กระบี่ 1 1.00 
ชุมพร 3 33.00 
ตรงั 3 6.00 
นครศรธีรรมรำช 4 6.00 
นรำธวิำส 1 1.00 
ปัตตำนี 1 1.00 
พงังำ - -
พทัลุง 1 1.00 
ภเูกต็ 8 20.00 
ยะลำ 2 6.00 
ระนอง 3 2.50 
สงขลำ 9 18.96 
สตูล 4 12.40 
สุรำษฎรธ์ำนี 12 15.90 

ท่ีตัง้
คงอยู่ 

ราย ล้านบาท 
เหนือ (17 จงัหวดั) 77.00 296.80 
ก ำแพงเพชร - -
เชยีงรำย 5 22.00 
เชยีงใหม่ 28 147.50 
ตำก 11 23.30 
นครสวรรค์ 7 29.00 
น่ำน 2 1.50 
พะเยำ - -
พจิติร 3 7.00 
พษิณุโลก 5 36.50 
เพชรบรูณ์ 2 2.00 
แพร่ 1 1.00 
แมฮ่อ่งสอน - -
ล ำปำง 1 5.00 
ล ำพนู 5 11.00 
สุโขทยั 4 4.00 
อุตรดติถ์ 3 7.00 
อุทยัธำนี - -
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
(20 จงัหวดั)

103.00 165.07 

กำฬสนิธุ์ - -
ขอนแก่น 7 6.10 
ชยัภมูิ 13 22.00 
นครพนม 3 7.10 
นครรำชสมีำ 16 19.70 
บงึกำฬ 3 2.60 
บุรรีมัย์ 10 16.00 
มหำสำรคำม 3 2.50 
มุกดำหำร 2 0.60 
ยโสธร - -
รอ้ยเอด็ 2 6.00 
เลย 1 0.05 
ศรสีะเกษ 8 1.65 
สกลนคร 3 3.07 
สุรนิทร์ 6 35.50 
หนองคำย 8 7.20 
หนองบวัล ำภู 1 5.00 
อ ำนำจเจรญิ 1 10.00 
อุดรธำนี 9 13.00 
อุบลรำชธำนี 7 7.00 
รวมภมิูภาค 698 5,798.73 

ตารางนิติบคุคด าเนินกิจการอยู่แยกตามท่ีตัง้ส านักงานแห่งใหญ่
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• งบการเงิน

ปีงบการเงิน 2561 2562 2563*

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนำดเลก็ (S) 27,501.76 31,190.99 38,622.73

ขนำดกลำง (M) 6,608.05 8,322.21 10,360.61

ขนำดใหญ่ (L) 35,244.60 31,778.53 38,257.29

รวมทุกขนำด 69,354.42 71,291.73 87,240.63

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนำดเลก็ (S) 784.52 539.85 1,260.13

ขนำดกลำง (M) 138.08 124.42 -2,041.43

ขนำดใหญ่ (L) 4,557.70 1,364.61 1,507.40

รวมทุกขนำด 5,480.29 2,028.88 726.10

ปีงบการเงิน 2561 2562 2563*

ผลตอบแทนต่อสินทรพัย์
ขนำดเลก็ (S) 6.33 3.48 8.41
ขนำดกลำง (M) 3.04 2.31 -24.77
ขนำดใหญ่ (L) 9.00 3.35 3.19

รวมทุกขนำด 8.11 3.29 1.03

อตัราก าไรสทุธิ (Net Income Ratio)
ขนำดเลก็ (S) 1.97 1.03 2.06
ขนำดกลำง (M) 1.60 0.95 -11.23
ขนำดใหญ่ (L) 9.38 2.47 2.27

รวมทุกขนำด 5.64 1.68 0.50
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนำดเลก็ (S) 1.59 1.44 1.74
ขนำดกลำง (M) 1.23 1.28 1.16
ขนำดใหญ่ (L) 2.02 1.91 2.32

รวมทุกขนำด 1.81 1.64 1.85
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนำดเลก็ (S) 0.95 1.08 0.78
ขนำดกลำง (M) 0.78 0.76 7.87
ขนำดใหญ่ (L) 0.39 0.37 0.26

รวมทุกขนำด 0.51 0.56 0.46

ตารางผลประกอบการแยกตามขนาดของธรุกิจ

ตารางอตัราส่วนทางการเงิน

*ข้อมูลงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 พ.ย. 64
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