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15 สงิหาคม 2565 
 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

        ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ชคิ รพีบับลคิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ’) ขอน าสง่รายงานการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ตามงบการเงนิ
รวมฉบบัสอบทาน ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

งบก ำไรขำดทุนรวม 
Q2 2565 Q1 2565 Q2 2564 

เปล่ียนแปลง  
1H 2565 1H 2564 

เปล่ียนแปลง 
QoQ YoY YoY 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
รายไดร้วม 222.95 217.51 170.06 5.44 52.89 440.46 315.83 124.63 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และ
ใหบ้รกิาร 

220.59 217.13 168.69 3.46 51.90 437.72 312.07 125.65 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 127.69 116.91 81.04 10.78 46.65 244.60 138.88 105.72 
ก าไรขัน้ตน้ 92.90 100.22 87.65 (7.32) 5.25 193.12 173.19 19.93 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 85.11 72.87 72.88 12.24 12.23 157.98 147.50 10.48 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและ 
ภาษเีงนิได ้

10.15 27.73 16.13 (17.58) (5.98) 37.88 29.44 8.44 

ก าไรส าหรบังวด 0.29 14.71 6.07 (14.42) (5.78) 15.00 11.62 3.38 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)  0.0003 0.0147 0.0061 (0.0144) (0.0058) 0.0150 0.0116 0.0034 

 

รายไดร้วมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 มถุินายน 2565 และ 2564 เท่ากบั 222.95 ลา้นบาท และ 170.06 
ลา้นบาท ตามล าดบั และรายไดร้วมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 เท่ากบั 440.46 ลา้นบาท 
และ 315.83 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการขายสามารถจ าแนกเป็นรายกจิกรรมไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ชคิ รีพับบลคิ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่: เลขที่ 90 ซอยโยธินพฒันำ ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์: 0-2514-7111 แฟกซ ์: 0-2514-7114-5 
ทะเบียนเลขที่ 010 756 0000389 
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รำยกำร 
งบกำรเงินส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี งบกำรเงินส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถนุำยน 2565 30 มิถนุำยน 2564 30 มิถนุำยน 2565 30 มิถนุำยน 2564 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 105.56 47.35 95.21 55.99 216.40 49.13 196.02 62.07 
รายไดจ้ากการขายงานโครงการ 100.80 45.21 66.23 38.95 198.05 44.96 102.91 32.58 
รายไดจ้ากการออกแบบและตกแต่ง
ภายใน (Design Studio) 

5.71 2.56 1.43 0.84 7.59 1.72 1.43 0.45 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8.52 3.82 5.82 3.42 15.68 3.56 11.72 3.71 
รายไดอ้ื่น 2.36 1.06 1.37 0.81 2.74 0.62 3.75 1.19 
รำยได้รวม 222.95 100.00 170.06 100.00 440.46 100.00 315.83 100.00 

 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 กบังวด

สำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (QoQ) 

รายไดร้วมในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 5.44 ลา้นบาท จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 
มนีาคม 2565 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดด้งันี้  

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ เพิม่ขึน้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์  
 รายไดจ้ากงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากมกีารสง่มอบงานอย่างต่อเนื่อง 
 รายไดจ้ากงานออกแบบและตกแต่งภายในมกีารสง่มอบงานและมลีกูคา้ใชบ้รกิารมากขึน้ 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากรายไดค้่าบรกิาร รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าสาธารณูปโภค ทีบ่รษิทัเรยีก

เกบ็รายไดต้ามปกต ิจากทีผ่่านมามกีารลดค่าเช่าใหก้บัรา้นคา้ในช่วงลอ็คดาวน์ทีผ่่านมา 
 
ต้นทุนขายและต้นทุนบรกิารรวมในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 10.78 ลา้นบาท จากงวด

สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้ท าใหต้้นทุนขาย
เพิม่ขึน้ 

 
ก าไรขัน้ตน้รวมในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 ลดลง 7.32 ลา้นบาท จากงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่

31 มนีาคม 2565 เนื่องจากก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิคา้หน้ารา้นและออนไลน์เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้น
ของงานโครงการลดลง เนื่องจากงานโครงการบางโครงการทีม่กีารแข่งขนัสงูกว่าปกตมิารบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสนี้จงึมกี าไร
ขัน้ตน้ต ่ากว่าปกต ิ

 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน ค่า

ส่งเสรมิการขายและค่าใชจ้่ายทางการตลาด ค่าขนส่ง เป็นต้น ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายในงวดสามเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 46.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.38 ล้านบาท จากงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกีารเพิม่งบค่าใชจ้่ายทางการตลาดมากขึน้เพื่อท าการโปรโมทสนิคา้และท ารายการส่งเสรมิ
การขายเพื่อกระตุ้นยอดขายทัง้การท าโปรโมชัน่ผ่านการขายหน้ารา้นและแพลต็ฟอรม์ออนไลน์ นอกจากนี้ บรษิทัมกีารใช้
สือ่ทางการตลาดในการท าประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรูข้องแบรนดแ์ละประชาสมัพนัธบ์รษิทัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัใหม้ากขึน้เพื่อ
รองรบัการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในครัง้เดยีวในไตรมาสสอง และบรษิทัมี
ค่าขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้จากยอดขายเพิม่ขึน้และมกีารสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ต่างจงัหวดัมากขึน้ 
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ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่าท า

ความสะอาด ค่าบรหิารคลงัสนิคา้ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาตวัอาคาร ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายเป็นหลกั ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 38.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.86 ลา้นบาท จากงวดสาม
เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานลดลง นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารกลบั
รายการส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิจากลูกคา้แลว้ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมา บรษิทัมกีาร
แก้ไขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยมกีารปรบัลดพืน้ที่เช่าลงท าให้มูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ลดลงท าใหเ้กดิผลต่างจากการแกไ้ขสญัญาเช่าจ านวน 4.20 ลา้นบาท ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในครัง้เดยีวไตรมาสสอง  

 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 8.52 ลา้นบาท ลดลง 0.23 ล้านบาท 

จากงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืจากธนาคารเพิม่ขึน้จากอตัรา
ดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ แต่ตน้ทุนทางการเงนิจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าลดลง 

 
ก าไรส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565 จ านวน 0.29 ล้านบาท ลดลง 14.42 ลา้นบาท จากงวด

สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 ซึง่เป็นอตัราก าไรสทุธทิีต่ ่ากว่าปกต ิโดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
1. งานโครงการบางโครงการทีม่กีารแขง่ขนัสงูกว่าปกตทิีม่ารบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสสองนี้ จงึท าใหม้กี าไรขัน้ตน้

ต ่ากว่าปกตลิดเหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 10 ในไตรมาสนี้ จากปกตเิฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20 
2. การแก้ไขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยมกีารปรบัลดพื้นที่เช่าลงท าให้มูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และ

หนี้สินตามสญัญาเช่าลดลงท าให้เกิดผลต่างจากการแก้ไขสญัญาเช่าจ านวน 4.20 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว 

3. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่จ่ายไปในไตรมาสสอง เนื่องจากบริษัทมีการใช้สื่อทางการตลาดในการท า
ประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรูข้องแบรนด์และประชาสมัพนัธ์บรษิทัให้เป็นทีรู่้จกัใหม้ากขึน้เพื่อรองรบั
การเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์นอกเหนือจากการซือ้สื่อทางการตลาดมากขึน้และการ
จดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายทัง้หน้ารา้นและออนไลน์ จ านวน 5.38 ลา้นบาท 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 กบังวด
สำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 (YoY) 

รายไดร้วมในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 52.89 ลา้นบาท จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
มถุินายน 2564 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดด้งันี้  

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ เพิม่ขึน้จากการขายผ่านหน้ารา้นรวมถงึการขายผ่านช่องทางออนไลน์  
 รายไดจ้ากงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากมกีารสง่มอบงานอย่างต่อเนื่อง 
 รายไดจ้ากงานออกแบบและตกแต่งภายในมกีารสง่มอบงานและมลีกูคา้ใชบ้รกิารมากขึน้ 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากรายไดค้่าบรกิาร รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าสาธารณูปโภค ทีบ่รษิทัเรยีก

เกบ็รายไดต้ามปกต ิจากทีผ่่านมามกีารลดค่าเช่าใหก้บัรา้นคา้ในช่วงลอ็คดาวน์ทีผ่่านมา 
 
ต้นทุนขายและต้นทุนบรกิารรวมในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 46.65 ลา้นบาท จากงวด

สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทัง้การขายหน้ารา้นและออนไลน์
และงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้ท าใหต้น้ทุนขายเพิม่ขึน้ 

 
ก าไรขัน้ตน้รวมในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 5.25 ลา้นบาท จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 มถุินายน 2564 เนื่องจากรายได้จากการขายสนิค้าเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ อตัราก าไรขัน้ต้นมีการปรบัตวัลดลง เนื่องจากงาน
โครงการบางโครงการทีม่กีารแขง่ขนัสงูกว่าปกตมิารบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสนี้จงึมกี าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าปกติ 

 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 46.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

8.86 ลา้นบาท จากงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกีารเพิม่งบค่าใชจ้่ายทาง
การตลาดมากขึน้เพื่อท าการโปรโมทสนิคา้และท ารายการส่งเสรมิการขายเพื่อกระตุน้ยอดขายทัง้การท าโปรโมชัน่ผ่านการ
ขายหน้ารา้นและแพลต็ฟอรม์ออนไลน์ นอกจากนี้ บรษิทัมกีารใชส้ือ่ทางการตลาดในการท าประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรู้
ของแบรนดแ์ละประชาสมัพนัธบ์รษิทัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัใหม้ากขึน้เพื่อรองรบัการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัง้เดียวในไตรมาสสอง  (one-time transaction) และบริษัทมีค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากยอดขาย
เพิม่ขึน้และมกีารสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ต่างจงัหวดัมากขึน้ 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 38.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.37 ลา้น

บาท จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานลดลง  นอกจากนี้ 
บรษิัทฯ มกีารกลบัรายการส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเนื่องจากบรษิทัฯ ได้รบัช าระเงนิจากลูกคา้แล้ว นอกเหนือจากที่
กล่าวมา บรษิทัมกีารแกไ้ขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยมกีารปรบัลดพื้นทีเ่ช่าลงท าให้มูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าลดลงท าใหเ้กดิผลต่างจากการแกไ้ขสญัญาเช่าจ านวน 4.20 ลา้นบาท ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในครัง้
เดยีวไตรมาสสอง (one-time transaction)  
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ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 8.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.03 ลา้นบาท 

จากงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกีารช าระคนืเงนิกูย้มืตามระยะเวลาการ
ผ่อนช าระ สง่ผลใหภ้าระในการจ่ายดอกเบีย้ของบรษิทัฯ ลดลงและมกีารบนัทกึตน้ทุนทางการเงนิจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

 
ก าไรส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 0.29 ลา้นบาท ลดลง 5.78 ลา้นบาท จากงวดสาม

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ซึง่เป็นอตัราก าไรสทุธทิีต่ ่ากว่าปกต ิโดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
1. งานโครงการบางโครงการทีม่กีารแขง่ขนัสงูกว่าปกตทิีม่ารบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสสองนี้ จงึท าใหม้กี าไรขัน้ตน้

ต ่ากว่าปกตลิดเหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 10 ในไตรมาสนี้ จากปกตเิฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20 
2. การแก้ไขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยมกีารปรบัลดพื้นที่เช่าลงท าให้มูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละ

หนี้สินตามสญัญาเช่าลดลงท าให้เกิดผลต่างจากการแก้ไขสญัญาเช่าจ านวน 4.20 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว 

3. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ท่ีจ่ายไปในไตรมาสสอง เนื่องจากบริษัทมีการใช้สื่อทางการตลาดในการท า
ประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรูข้องแบรนด์และประชาสมัพนัธ์บรษิทัให้เป็นทีรู่้จกัใหม้ากขึน้เพื่อรองรบั
การเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์นอกเหนือจากการซือ้สื่อทางการตลาดมากขึน้และการ
จดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ยอดขายทัง้หน้ารา้นและออนไลน์ จ านวน 5.38 ลา้นบาท 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 กบังวดหก
เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 (YoY) 

รายไดร้วมในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 124.63 ลา้นบาท จากงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
มถุินายน 2564 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดด้งันี้  

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ เพิม่ขึน้จากการขายผ่านหน้ารา้นรวมถงึการขายผ่านช่องทางออนไลน์  
 รายไดจ้ากงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากมกีารสง่มอบงานอย่างต่อเนื่อง 
 รายไดจ้ากงานออกแบบและตกแต่งภายในมกีารสง่มอบงานและมลีกูคา้ใชบ้รกิารมากขึน้ 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากรายไดค้่าบรกิาร รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าสาธารณูปโภค ทีบ่รษิทัเรยีก

เกบ็รายไดต้ามปกต ิจากทีผ่่านมามกีารลดค่าเช่าใหก้บัรา้นคา้ในช่วงลอ็คดาวน์ทีผ่่านมา 
 
ตน้ทุนขายและต้นทุนบรกิารรวมในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 105.72 ลา้นบาท จากงวด

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทัง้การขายหน้ารา้นและออนไลน์
และงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้ท าใหต้น้ทุนขายเพิม่ขึน้ 

 
ก าไรขัน้ตน้รวมในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 เพิม่ขึน้ 19.93 ลา้นบาท จากงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2564 เนื่องจากรายได้จากการขายสนิค้าเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ อตัราก าไรขัน้ต้นมีการปรบัตวัลดลง เนื่องจากงาน
โครงการบางโครงการทีม่กีารแขง่ขนัสงูกว่าปกตมิารบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสนี้จงึมกี าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าปกติ 

 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 87.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

12.67 ลา้นบาท จากงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานลดลง
จากจ านวนพนักงานที่ลดลง บรษิทัมกีารเพิม่งบค่าใช้จ่ายทางการตลาดมากขึน้เพื่อท าการโปรโมทสนิค้าและท ารายการ
สง่เสรมิการขายเพื่อกระตุน้ยอดขายทัง้การท าโปรโมชัน่ผ่านการขายหน้ารา้นและแพลต็ฟอรม์ออนไลน์ นอกจากน้ี บรษิทัมี
การใชส้ือ่ทางการตลาดในการท าประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรูข้องแบรนดแ์ละประชาสมัพนัธบ์รษิทัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัใหม้าก
ขึน้เพื่อรองรบัการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในครัง้เดยีวในไตรมาสสอง และ
บรษิทัมคี่าขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้จากยอดขายเพิม่ขึน้และมกีารสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ต่างจงัหวดัมากขึน้ 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 70.22 ลา้นบาท ลดลง 2.19 ลา้นบาท 

จากงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานลดลง ค่าสาธารณูปโภค
ลดลงจากปรมิาณการใชไ้ฟทีล่ดลง ค่าทีป่รกึษาทีเ่พิม่ขึน้จากค่าทีป่รกึษาทางการเงนิและการตรวจสอบภายในส าหรบัการ
เตรยีมตวัเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี้ บรษิทั มกีารกลบัรายการส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิจากลูกคา้แลว้ บรษิทัมกีารแกไ้ขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยมกีารปรบัลดพืน้ทีเ่ช่าลง
ท าใหมู้ลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าลดลงท าใหเ้กดิผลต่างจากการแกไ้ขสญัญาเช่าจ านวน 4.20 ลา้น
บาทซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในครัง้เดยีว 
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ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 17.27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.24 ลา้นบาท 

จากงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืตามระยะเวลาการ
ผ่อนช าระ สง่ผลใหภ้าระในการจ่ายดอกเบีย้ของบรษิทัฯ ลดลงและมกีารบนัทกึตน้ทุนทางการเงนิจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

 
ก าไรส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 15.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.38 ลา้นบาท จากงวด

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ซึง่เป็นอตัราก าไรสทุธทิีต่ ่ากว่าปกต ิโดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
1. รายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้จากงานโครงการ แต่มีงานโครงการบางโครงการทีม่กีารแข่งขนัสงูกว่าปกตทิีม่ารบัรู้

รายไดใ้นไตรมาสสองนี้ จงึท าใหม้กี าไรขัน้ต้นต ่ากว่าปกตลิดเหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 10 ในไตรมาสนี้ 
จากปกตเิฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20 

2. การแก้ไขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยมกีารปรบัลดพืน้ที่เช่าลงท าใหมู้ลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และ
หนี้สินตามสญัญาเช่าลดลงท าให้เกิดผลต่างจากการแก้ไขสญัญาเช่าจ านวน 4.20 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว 

3. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่จ่ายไปในไตรมาสสองของปี 2565 สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการใช้สื่อทาง
การตลาดในการท าประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้งการรบัรูข้องแบรนดแ์ละประชาสมัพนัธบ์รษิทัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัให้
มากขึน้เพื่อรองรบัการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์นอกเหนือจากการซือ้สือ่ทางการตลาด
มากขึน้และการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ยอดขายทัง้หน้ารา้นและออนไลน์ จ านวน 5.38 ลา้นบาท 
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กำรวิเครำะหง์บแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 

30 มิถนุำยน 2565 31 ธนัวำคม 2564 เปล่ียนแปลง 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท รอ้ยละ 

สนิทรพัยร์วม 1,774.82 1,835.66 (60.84) (3.31) 
หนี้สนิรวม 1,257.62 1,231.12 26.50 2.15 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 517.20 604.54 (87.34) (14.45) 
 

 
 

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 1,774.82 ล้านบาท ลดลง 60.84 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 มสีาเหตุหลกัมาจาก 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 46.20 ลา้นบาท  มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิทีไ่ดจ้ากกระแสเงนิสดจาก
การด าเนินงาน และไดร้บัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ และมกีารจ่ายคนื
เงนิกูย้มืและจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 75.14 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าการค้าและรายได้ค้างรบัจากงาน
โครงการทีม่กีารสง่มอบงานและรบัรูร้ายไดใ้นระหว่างงวด    

- สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 13.93 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากสนิคา้เพื่อขายหน้ารา้นและสนิคา้ส าหรบังานโครงการที่
รอสง่มอบใหก้บังานโครงการตามแผนการตดิตัง้  

- พืน้ทีใ่หเ้ช่าลดลง 1.19 ลา้นบาท มาจากค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวดหกเดอืน 
- อาคารและอุปกรณ์ลดลง 26.14 ลา้นบาท และ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลง 0.14 ลา้นบาท มาจากการซือ้อุปกรณ์

ส านักงานและคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน และมกีารบนัทึกค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายส าหรบังวดหกเดอืนจ านวน 28.35 ลา้นบาท  
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- สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ลดลง 60.64 ล้านบาท มาจากท าสญัญาเช่าซื้อยานพาหนะเพื่อใชส้ าหรบัการขนส่ง และ
การบนัทกึค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวดหกเดอืนจ านวน 18.15 ลา้นบาท นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสสอง บรษิทั
มกีารแก้ไขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยการปรบัลดพื้นที่เช่าลง ส่งผลให้มูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ลดลง 
45.17 ลา้นบาท โดยบนัทกึผลต่างจากการแกไ้ขสญัญาเช่าจ านวน 4.20 ลา้นบาท 

 
หนี้สนิรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 1,257.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.50 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2564 มสีาเหตุหลกัมาจาก 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 119.79 ลา้นบาท มาจาก  
• เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 4.26 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้จ านวน 63.61 ลา้น

บาท มาจากการจ่ายค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของงานโครงการ  
• เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ลดลง 26.43 ลา้นบาท จากลกูคา้งานโครงการทีอ่ยู่ในระหว่างตดิตัง้และส่งมอบ

งานในไตรมาสถดัไป  
• เงนิปันผลคา้งจ่ายจ านวน 80.00 ลา้นบาท ซึง่จะจ่ายในเดอืนกรกฏาคม 2565 

- เบกิเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 20.00 ลา้นบาท และจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวด  
- หนี้สนิตามสญัญาเช่าลดลง 64.88 ลา้นบาท มาจาก การจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 24.35 ลา้นบาท และ

มกีารแกไ้ขสญัญาเช่า – สาขาอุดรธานีโดยการปรบัลดพืน้ทีเ่ช่าลง ส่งผลใหห้นี้สนิตามสญัญาเช่าลดลง 41.26 
ลา้นบาท 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 จ านวน 517.20 ลา้นบาท ลดลง 87.34 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2564 มสีาเหตุหลกัมาจากผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดอืนปี 2565 และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น จ านวน 
100.00 ลา้นบาท 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

นางสาวปิยะนุช นาคะโยธนิ 

รองกรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าสายงานบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ชคิ รพีบับลคิ จ ากดั (มหาชน) 


