
 

                                                                                                               

 

 

26 กรกฏาคม 2565 
 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

        ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ชคิ รพีบับลคิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ’) ขอน าสง่รายงานการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ตามงบการเงนิ
รวมฉบบัสอบทาน ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบก ำไรขำดทุนรวม 

งบกำรเงินรวมส ำหรบังวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

เปล่ียนแปลง 

31 มีนำคม 2564 31 มีนำคม 2565 ล้ำนบำท 

 

% 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดร้วม 146.32 217.56 71.24 48.69 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 143.39 217.14 73.75 51.43 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 57.85 116.91 59.06 102.09 

ก าไรขัน้ตน้ 85.54 100.23 14.69 17.17 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 13.31 27.73 14.42 108.34 

ก าไรสทุธสิ าหรบังวด 5.56 14.71 9.15 164.57 

ก าไรต่อหุน้ (บาท)  0.006 0.014 0.008 133.33 

 

 

 

 

 

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 

 



งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมส ำหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี เปล่ียนแปลง 

31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 ล้ำนบำท 

 

% 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สนิทรพัยร์วม 1,835.66 1,849.59 13.93 0.76 

หนี้สนิรวม 1,231.12 1,231.83 0.71 0.06 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 604.54 617.76 13.22 2.19 

 

รายไดร้วมในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้จ านวน 71.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.68 
จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
2565 เพิม่ขึน้จ านวน 73.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51.43 จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของยอดขายจากหน้ารา้นรวมถงึการขายผ่านช่องทางออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโค
วดิ – 19 ทีผ่่อนคลายลง ท าใหล้กูคา้เริม่กลบัมาใชบ้รกิารสาขาเพิม่ขึน้ ตลอดจนไมม่กีารปิดสาขาตามค าสัง่ของภาครฐัในช่วง
ดงักล่าว และรายไดจ้ากงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากไมม่กีารสัง่ปิดไซตก์่อสรา้งในชว่งดงักลา่ว ท าใหม้กีารสง่มอบงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ก าไรขัน้ตน้รวมในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้จ านวน 14.69 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
17.17 จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ อตัรา
ก าไรขัน้ตน้มกีารปรบัตวัลดลง เน่ืองจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของงานโครงการลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโควดิ-19 ท าใหม้กีารแขง่ขนัในภาคอตุสาหกรรมทีส่งูขึน้ในช่วงการประมลูงาน สง่ผลใหง้านที่สง่มอบในช่วงดงักล่าวมี
อตัราก าไรขัน้ตน้ต ่าลง 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้จ านวน 3.81 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 10.19 จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน
เพิม่ขึน้จากการปรบัฐานเงนิเดอืนในปี 2565 และค่าสง่เสรมิการขายและค่าใชจ้่ายทางการตลาด และค่าขนสง่เพิม่ขึน้จากการ
ท าโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้ยอดขาย และค่าบรกิารขายสนิคา้บนแพลต็ฟอรม์เพิม่ขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัยอดขายออนไลน์ทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 ลดลงจ านวน 6.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
16.10 จากงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าสาธาณูปโภค ค่ารกัษาความปลอดภยัและ
ค่าท าความสะอาดลดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารควบคุมค่าใชจ้า่ยใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยลดจ านวนพนกังานท าความ
สะอาดและพนกังานรกัษาความปลอดภยัลง โดยบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ว่าคุณภาพการใหบ้รกิารไม่ไดล้ดลงแต่อย่างใด และ
รายการอื่น ๆ ในค่าใชจ้่ายบรหิารลดลง เช่น รายการกลบัรายการส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเนื่องจากบรษิัทฯ ไดร้บัช าระ
เงนิจากลกูคา้แลว้ 



ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 2565 เท่ากบั 5.56 และ 14.71 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ท าใหก้ าไรสทุธสิ าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของ
ปี 2564 จ านวน 9.15 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 164.57 คดิเป็นอตัราก าไรสทุธใินงวด 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
2564 และ 2565 เท่ากบัรอ้ยละ 3.80 และ 6.76 ตามล าดบั และคดิเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.006 บาท และ 0.014 บาท 
ตามล าดบั  

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้จ านวน 13.93 ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนทีไ่ม่มนียัส าคญั จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้จากการสง่มอบงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่องในชว่งดงักล่าว 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้จ านวน 0.71 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้จ านวน 13.22 ลา้นบาท ซงึเป็นจ านวนทีไ่ม่มนียัส าคญั จาก ณ 
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัรูก้ าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัไตรมาสหนึ่งปี 2565 และไมม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลในช่วงดงักล่าว 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

นางสาวปิยะนุช นาคะโยธนิ 

หวัหน้าสายงานบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ชคิ รพีบับลคิ จ ากดั (มหาชน) 


