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ที่ บช.10/2565
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงผลประกอบการของงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทฯ ขอชี ้แจงผลประกอบการสําหรับงบการเงินรวมสําหรับงวด 3 เดือนและ งวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2565 ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสําหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 เป็ นเงิน 156.83 ล้ านบาท ลดลง
7.22% จากปี ก่อนและมีขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท) เป็ นเงิน 20.79 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 22.58 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจาก
1.1 กําไรจากการให้ บริ การ(รายได้ คา่ บริ การหักต้ นทุนบริ การ) เพิ่มขึ ้น 3.24 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนและรายได้ คา่ นายหน้ าลดลง 7.86 ล้ านบาท รวมเป็ นรายได้ จากกิจกรรมโฆษณาลดลง 4.62 ล้ าน
บาท จากปี ก่อน เนื่องจากลูกค้ าของบริ ษัทย่อยเลือ่ นการใช้ สอื่ โฆษณาไปในครึ่งปี หลัง
1.2 รายได้ ดอกเบี ้ยรับลดลง 0.63 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ลดลง
1.3 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้น 7.15 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปี นี ้มีการ
ปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ซึง่ ไม่ได้ ปรับมาตั ้งแต่ปี 2563
1.4 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทร่วมและการร่วมค้ าเพิ่มขึ ้นรวม 11.07 ล้ านบาท
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทรับรู้ ผลขาดทุนเป็ นเงิน 15.06 ล้ านบาทจากการลงทุนใน
บจก.การแพทย์ สุขุม วิ ท 62 ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ โรงพยาบาล ขณะนี อ้ ยู่ร ะหว่า งการก่ อ สร้ างอาคาร
โรงพยาบาลยังไม่ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจจึงมีแต่คา่ ใช้ จ่ายทําให้ ผลประกอบการขาดทุน
2. บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสําหรับวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็ นเงิน 82.84 ล้ านบาท ลดลง
14.73% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท) จํานวน 7.56 ล้ านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 15.29 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจาก
2.1 กําไรจากการให้ บริ การ (รายได้ ค่าบริ การหักต้ นทุนบริ การ) เพิ่มขึ ้น 1.35 ล้ านบาท หรื อ 15.04% จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน และรายได้ คา่ นายหน้ าลดลง 20.80% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ลูกค้ าของบริ ษัทย่อยเลือ่ นการใช้ งบโฆษณาตามที่กล่าวมาแล้ วในข้ อ 1.1
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2.2 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้น 2.58 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีการปรับ
เพิม่ เงินเดือนพนักงาน ตามที่กล่าวมาแล้ วตามข้ อ 1.3
2.3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าเพิ่มขึน้ 7.28 ล้ านบาท
เนื่องจากรับรู้ ผลขาดทุนในงวดนี ้เป็ นเงิน 10.15 ล้ านบาท จากการลงทุนในบจก.การแพทย์ สุขุมวิท 62
ตามที่กล่าวมาแล้ วในข้ อ 1.4
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ )
เลขานุการบริ ษัท

บริษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544

