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ที ่ ACC/HO 019/63 
 

เรือ่ง การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 

ในไตรมาสที่สาม ปี 2563 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในประเทศ 

ทุเลาลง เนื่องจากผูต้ิดเชือ้ในประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม การระบาดนอกประเทศยงัอยู่ในอตัราที่สงู รวมถึงความ

กงัวลการแพรร่ะบาดระลอกใหม ่ท าใหย้งัคงมีการจ ากดัการเดินทางเขา้ออก สง่ผลใหเ้กิดการหดตวัอยา่งรุนแรงในภาค

การท่องเที่ยว รวมไปถึงภาคการสง่ออกที่ไดร้บัผลกระทบจากอปุสงคข์องประเทศคู่คา้ที่อ่อนแอลงมาก สง่ผลกระทบ

ต่อเนื่องมาสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทัง้การผลิต

ภาคอตุสาหกรรมที่หดตวัสงู สบืเนื่องจากสถานการณด์งักลา่วสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาคสว่นต่างๆ 

ทัง้นี ้รฐับาลและหน่วยงานต่างๆ ไดพ้ยายามออกมาตรการเพื่อกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยและบรรเทาผลกระทบดา้น

เศรษฐกิจ เช่น โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั มาตรการเพิ่มวงเงินสนิเช่ือ มาตรการพกัช าระหนี ้มาตรการช่วยเหลอืผา่นบตัร

สวสัดิการแห่งรฐั เป็นตน้ อย่างไรก็ตามก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคนัน้ยงัไม่กลบัมาฟ้ืนตวัดงัเดิม สอดคลอ้งกบัดชันีความ

เช่ือมั่นของผูบ้ริโภคที่ยงัคงอยู่ในระดบัที่ต  ่า รวมถึงหนีส้ินภาคครวัเรือนที่ยงัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความกงัวล

ภาวะการจา้งงานในอนาคต สง่ผลใหผู้บ้รโิภคมีความระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย 

ในช่วง 9 เดือนแรก บริษัทฯ มีรายไดร้วมและก าไรสทุธิเป็นจ านวน 45,740.09 ลา้นบาท และ 3,609.72 ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 9.41% และ 18.49% ตามล าดบั ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมามี

ปัจจัยหลกัมาจากการปิดสาขาที่ประเทศไทยและมาเลเซียในช่วงไตรมาสที่สอง และไตรมาสสามถือเป็นช่วง Low 

Season ของธุรกิจคา้ปลีก เนื่องจากเป็นช่วงฤดฝูน  ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากยอดขาย

กลุม่สนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟา้ที่ยงัคงมีการเติบโต โดยกลุม่สนิคา้ดงักลา่วมีอตัราก าไรขัน้ตน้ต ่า เช่น กลุม่เครือ่งปรบัอากาศ 

ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผา้ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ภายในครวั เป็นตน้ 
 

บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายให้มี

ประสทิธิภาพ เพื่อรกัษาผลการด าเนินงานควบคูก่บัมาตรการรกัษาสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานและลกูคา้ 

เช่น การปรบัตวัเพื่อรองรบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไป (New Normal) การปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

Omni Channel ซึง่ยอดขายผา่นช่องทางออนไลนข์องบรษัิทฯ ยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีบ้รษัิทฯ จดักิจกรรม



ส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้ยอดขาย อาทิ การจัดงาน HomePro Expo ครัง้ที่ 31 ในเดือนกรกฎาคม กิจกรรมฉลอง    

โฮมโปรครบรอบ 24 ปี กิจกรรม Double Day อาทิ วนัท่ี 9 เดือน 9 เป็นตน้  

ส าหรบัการเติบโตของบริษัทยอ่ยในไตรมาส 3 ภาพรวมของธุรกิจเมกา โฮม มีการเติบโตจากสาขาใหม่ที่เปิดเมื่อ

ปีที่แลว้ แมย้อดขายสาขาเดิมลดลงเลก็นอ้ย สว่นธุรกิจโฮมโปรท่ีประเทศมาเลเซียหลงักลบัมาเปิดด าเนินการมียอดขายที่

เติบโต โดยไดแ้รงหนนุจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินต่างๆของรฐับาลใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และความตอ้งการที่ถกูอัน้ไว ้

(Pent Up Demand) ทัง้นีภ้าพการด าเนินงานภาพรวมของบริษัทยอ่ยยงัคงมีประสิทธิภาพที่ดีขึน้จากการปรบัปรุงอตัรา

การท าก าไรขัน้ตน้ และการบรหิารคา่ใชจ้่ายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

บริษัทฯ ยงัไม่ไดม้ีการขยายสาขาใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2563 โดยบริษัทฯ มีสาขาโฮมโปร 84 สาขา โฮมโปรเอส 9 

สาขา เมกา โฮม 14 สาขา และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย 6 สาขา 
 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งไดร้บัการสอบทานจาก

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ดงันี ้

ตารางที่ 1: สรุปขอ้มลูทางการเงินประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 2562  

หน่วย: ลา้นบาท 

 
ไตรมาส
3/2563 

% 
ร้อยละ 

ไตรมาส
3/2562 

% 
ร้อยละ 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 
เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ 15,064.3 100.0% 15,333.1 100.0% (268.8) (1.8%) 
รายไดค้า่เชา่ 487.2 3.2% 553.0 3.6% (65.8) (11.9%) 
รายไดอ่ื้น 468.0 3.1% 489.4 3.2% (21.4) (4.4%) 
รวมรายได้ 16,019.5 106.3% 16,375.5 106.8% (356.0) (2.2%) 
ตน้ทนุขายและบรกิาร 11,179.2 74.2% 11,370.1 74.2% (190.9) (1.7%) 
ก าไรขัน้ต้น 3,885.1 25.8% 3,963.1 25.8% (77.9) (2.0%) 

ตน้ทนุคา่เชา่ 135.8 0.9% 160.2 1.0% (24.4) (15.2%) 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจ าหน่าย และบรหิาร 2,892.9 19.2% 2,915.3 19.0% (22.4) (0.8%) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงนิได้ 
1,811.6 12.0% 1,929.9 12.6% (118.2) (6.1%) 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน 110.0 0.7% 99.8 0.7% 10.3 10.3% 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 301.1 2.0% 347.9 2.3% (46.8) (13.4%) 
ก าไรส าหรับงวด 1,400.5 9.3% 1,482.3 9.7% (81.7) (5.5%) 

  
บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับ 1,400.52 ลา้นบาท ลดลง 81.73 ลา้นบาท หรือ 

5.51% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงันี ้
 

  



1. รายไดร้วม จ านวน 16,019.49 ลา้นบาท ลดลง 355.98 ลา้นบาท หรอื 2.17% ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

- รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากับลูกคา้ ซึ่งเป็นรายไดท้ี่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้ และ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลกูคา้ (Home Service) รวมจ านวน 15,064.31 ลา้นบาท ลดลง 268.83 
ลา้นบาท หรือ 1.75% ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปรที่ลดลง โดยไดร้ับ
ผลกระทบจากก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคที่นอ้ยลง ส าหรบัธุรกิจเมกา โฮม มียอดขายสาขาเดิมลดลง
เล็กนอ้ย สว่นธุรกิจโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซียมียอดขายสาขาเดิมเติบโต อย่างไรก็ตามรายไดจ้าก
การใหบ้ริการลูกคา้ (Home Service) และรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงมีการ
เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
 

- รายไดค้า่เช่า จ านวน 487.21 ลา้นบาท ลดลง 65.76 ลา้นบาท หรอื 11.89% เป็นผลมาจากการลด
คา่เช่าในพืน้ท่ีสาขาของโฮมโปรและศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ตวิลเลจใหแ้ก่ผูเ้ช่าบางราย 

 

- รายไดอ้ื่น จ านวน 467.97 ลา้นบาท ลดลง 21.40 ลา้นบาท หรือ 4.37% โดยเป็นผลมาจากการ

ลดลงของรายไดด้อกเบีย้รบั 
 

2. ก าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารลกูคา้ (Home Service) รวมจ านวน 3,885.13 ลา้นบาท 
ลดลง 77.93 ลา้นบาท หรือ 1.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส าหรบัอัตราก าไรขัน้ตน้ต่อยอดขายลดลง
เล็กนอ้ยจาก 25.85% ในปีก่อน มาอยู่ที่  25.79% โดยเกิดจากการเพิ่มขึน้ของสดัส่วนยอดขายกลุ่ม
เครื่องใชไ้ฟฟา้ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้นอ้ยกวา่คา่เฉลี่ยของธุรกิจโฮมโปร เช่น สินคา้กลุม่เครื่องปรบัอากาศ 
ตูเ้ย็น เครื่องซักผา้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครวั เป็นตน้  แมว้่าธุรกิจเมกา โฮมและโฮมโปรที่ประเทศ
มาเลเซียจะมีอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา  

 

3. ตน้ทนุค่าเช่าและค่าบริการ จ านวน 135.80 ลา้นบาท ลดลง 24.41 ลา้นบาท หรือ 15.24% ปัจจยัหลกั
ของการลดลงเป็นผลจากการลดลงของค่าสาธารณปูโภค ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมแซม ค่าใชจ้่ายการจดั
จา้งงานจากภายนอก (Outsource) ของธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีใหเ้ช่า 

 

4. ค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่าย และบริหาร จ านวน 2,892.87 ลา้นบาท ลดลง 22.43 ลา้นบาท หรือ 
0.77% เมื่อเทียบกบัปีก่อน ส าหรบัอตัราสว่นค่าใชจ้่ายต่อยอดขายมีการปรบัเพิ่มขึน้จาก 19.01% ในปี
ก่อน มาอยู่ที่ 19.20% จากยอดขายที่ลดลง ถึงแมว้่าค่าใชจ้่ายที่เป็นตวัเงินจะลดลงก็ตาม โดยปัจจัย
หลกัมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต ค่าเช่าผนัแปร ค่าสาธารณปูโภค ค่าซ่อมแซม และ
ค่าใชจ้่ายการจดัจา้งงานจากภายนอก (Outsource) อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้เนื่องจากการ
ปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า  

 

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 110.01 ลา้นบาท เพิ่มขึน้สุทธิ 10.26 ลา้นบาท หรือ 10.28% จาก
ผลกระทบของดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ในขณะที่ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินทางการเงิน (Interest Bearing Debt) 
ลดลงจากการช าระหนีข้องหุน้กูใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
 

6. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้จ านวน 301.11 ลา้นบาท ลดลง 46.77 ลา้นบาท หรือ 13.44% เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน เป็นผลจากก าไรก่อนหกัภาษีที่ลดลง 



ตารางที่ 2: สรุปขอ้มลูทางการเงินประจ างวด 9 เดือนปี 2563 และ 2562  

หน่วย: ลา้นบาท 

 
9 เดือน 
ปี 2563 

% 
ร้อยละ 

9 เดือน 
ปี 2562 

% 
ร้อยละ 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 
เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ 43,434.1 100.0% 47,375.3 100.0% (3,941.3) (8.3%) 
รายไดค้า่เชา่ 1,081.9 2.5% 1,622.6 3.4% (540.6) (33.3%) 
รายไดอ่ื้น 1,224.1 2.8% 1,496.0 3.2% (271.9) (18.2%) 
รวมรายได้ 45,740.1 105.3% 50,493.9 106.6% (4,753.8) (9.4%) 
ตน้ทนุขายและบรกิาร 32,522.1 74.9% 35,411.1 74.7% (2,889.0) (8.2%) 
ก าไรขัน้ต้น 10,911.9 25.1% 11,964.2 25.3% (1,052.3) (8.8%) 

ตน้ทนุคา่เชา่ 405.1 0.9% 485.2 1.0% (80.1) (16.5%) 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจ าหน่าย และบรหิาร 8,061.8 18.6% 8,824.8 18.6% (763.0) (8.6%) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงนิได้ 
4,751.1 10.9% 5,772.7 12.2% (1,021.7) (17.7%) 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน 351.1 0.8% 315.5 0.7% 35.6 11.3% 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 790.3 1.8% 1,028.5 2.2% (238.2) (23.2%) 
ก าไรส าหรับงวด 3,609.7 8.3% 4,428.7 9.3% (819.0) (18.5%) 

  
 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิในช่วง 9 เดือนแรกเท่ากบั 3,609.72 ลา้นบาท ลดลง 819.00 ลา้นบาท หรือ 18.49% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงันี ้
 
 

1. รายไดร้วม จ านวน 45,740.09 ลา้นบาท ลดลง 4,753.80 ลา้นบาท หรอื 9.41% ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

- รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากับลูกคา้ ซึ่งเป็นรายไดท้ี่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้ และ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้ (Home Service) รวมจ านวน 43,434.06 ลา้นบาท ลดลง 3,941.27 
ลา้นบาท หรือ 8.32% สาเหตุหลกัมาจากการปิดสาขาชั่วคราวในประเทศไทยและมาเลเซีย โดย
สาขาในประเทศไทยปิดด าเนินการตัง้แตว่นัที่ 22 มีนาคม 2563 แมส้ามารถกลบัมาเปิดด าเนินการ
ตามปกติหลงัวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 แตย่งัถกูจ ากดัเวลาในการเปิดท าการนอ้ยกวา่ปกติ ส  าหรบั
สาขาในประเทศมาเลเซีย ปิดด าเนินการตัง้แต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และเปิดท าการในวนัที่ 4 
พฤษภาคม 2563 และผลกระทบจากการยกเลิกการจดักิจกรรม HomePro Expo ในไตรมาสที่ 1 ปี 
2563 อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการใหบ้ริการลกูคา้ (Home Service) และรายไดจ้ากการขายผ่าน
ช่องทางออนไลนย์งัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
 

- รายไดค้า่เช่า จ านวน 1,081.93 ลา้นบาท ลดลง 540.64 ลา้นบาท หรอื 33.32% เป็นผลมาจากการ
ปิดรา้นคา้เช่าที่อยู่ในพืน้ที่สาขาของโฮมโปรและศูนยก์ารคา้มารเ์ก็ตวิลเลจ และการลดค่าเช่าใน
พืน้ที่สาขาของโฮมโปรและศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ตวิลเลจ รวมถึงการยกเลิกการจดักิจกรรม HomePro 
Expo ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

 



- รายไดอ้ื่น จ านวน 1,224.10 ลา้นบาท ลดลง 271.90 ลา้นบาท หรอื 18.18% โดยเป็นผลมาจากการ
ลดลงของการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายรว่มกบัคู่คา้ในสาขา การยกเลิกการจดักิจกรรมสง่เสริม
การขายในงาน HomePro Expo ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 รวมถึงรายไดด้อกเบีย้รบัที่ลดลง 
 

2. ก าไรขัน้ตน้จากการขายสินคา้และการใหบ้ริการลกูคา้ (Home Service) รวมจ านวน 10,911.93 ลา้น
บาท ลดลง 1,052.27 ลา้นบาท หรือ 8.80% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส าหรบัอตัราก าไรขัน้ตน้ต่อยอดขาย
ลดลงจาก 25.25% ในปีก่อน มาอยู่ที่  25.12% โดยเกิดจากการเพิ่มขึน้ของสัดส่วนยอดขายกลุ่ม
เครื่องใชไ้ฟฟา้ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้นอ้ยกวา่คา่เฉลี่ยของธุรกิจโฮมโปร เช่น สินคา้กลุม่เครื่องปรบัอากาศ 
ตูเ้ย็น เครื่องซักผา้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครวั เป็นตน้ แมว้่าธุรกิจเมกา โฮมและโฮมโปรที่ประเทศ
มาเลเซียจะมีอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถชดเชยก าไรขัน้ตน้ที่ลดลง
จากผลกระทบของการเพิ่มขึน้ของสดัสว่นยอดขายกลุม่สินคา้ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้นอ้ยกว่าค่าเฉลี่ยใน
ธุรกิจโฮมโปร 

 

3. ตน้ทนุค่าเช่าและค่าบริการ จ านวน 405.09 ลา้นบาท ลดลง 80.13 ลา้นบาท หรือ 16.51% ปัจจยัหลกั
ของการลดลงเป็นผลจากการลดลงของค่าสาธารณปูโภค ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมแซม ค่าใชจ้่ายการจดั
จา้งงานจากภายนอก (Outsource) ของธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีใหเ้ช่า 

 

4. ค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหนา่ย และบริหาร จ านวน 8,061.81 ลา้นบาท ลดลง 763.02 ลา้นบาท หรอื 
8.65% เมื่อเทียบกบัปีก่อน ส าหรบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อยอดขายมีการปรบัลดลงจาก 18.63% ในปี
ก่อน มาอยู่ที่ 18.56% สาเหตหุลกัมาจากการยกเลิกการจดักิจกรรม HomePro Expo รวมถึงการลดลง
ของค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายคงที่ โดยค่าใช้จ่ายผันแปรประกอบไปด้วย ค่าจ้างล่วงเวลา 
คา่ตอบแทนที่ขึน้อยูก่บัผลงาน (Sales Incentive) คา่ธรรมเนียมบตัรเครดิต คา่เช่าผนัแปร และคา่ใชจ้า่ย
ทางการตลาด ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักลา่วนัน้ปรบัลดลงตามยอดขาย ทางดา้นค่าใชจ้่ายคงที่ ประกอบไปดว้ย
ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม และค่าใชจ้่ายการจัดจา้งงานจากภายนอก (Outsource) ที่ลดลงตาม
จ านวนวนัที่ปิดสาขา รวมถึงการควบคมุค่าใชจ้่ายที่รดักุมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้
เนื่องจากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า  

 

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 351.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้สุทธิ 35.56 ล้านบาท หรือ 11.27% จาก
ผลกระทบของดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า ในขณะท่ีดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้นิทางการเงิน (Interest Bearing Debt) ลดลง
จากการช าระหนีข้องหุน้กูใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
 

6. คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้จ านวน 790.27 ลา้นบาท ลดลง 238.22 ลา้นบาท หรอื 23.16% เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัปีก่อน เป็นผลจากก าไรก่อนหกัภาษีที่ลดลง 

  



 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
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