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ที่ บช.16/2565
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงผลประกอบการของงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทฯ ขอชี ้แจงผลประกอบการสําหรับงบการเงินรวมสําหรับงวด 3 เดือนและ งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2565 ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสําหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2565 เป็ นเงิน 229.20 ล้ านบาท ลดลง
5.19% จากปี ก่อนและมีขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท) เป็ นเงิน 44.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 43.74 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจาก
1.1 รายได้ จากกิจกรรมโฆษณาลดลง 6.51 ล้ านบาท จากปี ก่อน เนื่องจากลูกค้ าลดงบประมาณการใช้ สื่อ
โฆษณา
1.2 รายได้ ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลลดลง 3.77 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากเงินลงทุน
ลดลง
1.3 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้น 5.80 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปี นี ้มีการ
ปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ซึง่ ไม่ได้ ปรับมาตั ้งแต่ปี 2563
1.4 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย บริ ษัทร่วมและการร่ วมค้ าเพิ่มขึ ้นรวม 28.97 ล้ านบาท
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทรับรู้ ผลขาดทุนเป็ นเงิน 32.83 ล้ านบาทจากการลงทุนใน
บจก.การแพทย์ สุขมุ วิท 62 ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลเริ่ มประกอบธุรกิจเดือนกันยายน
จึงมีคา่ ใช้ จ่ายมากกว่ารายได้ ทําให้ ผลประกอบการขาดทุน
2. บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสําหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็ นเงิน 72.37 ล้ านบาท ลดลง
0.49% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท) จํานวน 23.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
้ ้เนื่องจาก
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 21.16 ล้ านบาท ทังนี
2.1 รายได้ จากกิจกรรมโฆษณาลดลง 1.89 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจากลูกค้ าลดงบประมาณการใช้ สื่อโฆษณา
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2.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทร่วมและการร่วมค้ าเพิ่มขึ ้น 17.90 ล้ านบาท
เนื่องจากรับรู้ผลขาดทุนในงวดนี ้เป็ นเงิน 17.19 ล้ านบาท จากการลงทุนในบจก.การแพทย์ สุขมุ วิท
62 ตามที่กล่าวมาแล้ วในข้ อ 1.4
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ )
เลขานุการบริ ษัท
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