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ที่ บช.14/2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ชี ้แจงผลประกอบการของงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ ขอชี ้แจงผลประกอบการสําหรับงบการเงินรวมสําหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564 ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสําหรั บงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2564 เป็ นเงิน 241.76 ล้ านบาท
เพิม่ ขึ ้น 11.10% จากปี ก่อนและมีขาดทุนสุทธิ(ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท) เป็ นเงิน 0.35 ล้ านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 105.81% ทังนี
้ ้เนื่องจาก
1.1 กําไรจากการให้ บริ การ(รายได้ คา่ บริ การหักต้ นทุนบริ การ) เพิ่มขึ ้น 16.65% จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนและรายได้ คา่ นายหน้ าเพิ่มขึ ้น 2.97% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงไตร
มาส 3 ของปี นี ้ ทําให้ ลกู ค้ าเกิดความไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจครึ่ งปี หลัง จึงชะลอการใช้ งบ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในไตรมาส 3 ออกไปก่อน
1.2 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้น 3.38 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปี
ก่อนบริ ษัทมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานตังแต่
้ 1 เม.ย.- 31 ธ.ค.2563
1.3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย - บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าเพิ่มขึ ้น 4.21 ล้ าน
บาทจากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ รั บ รู้ ผลขาดทุน จากการลงทุน ในบริ ษั ท
การแพทย์ สุขมุ วิท 62 จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ขณะนี ้อยู่ระหว่างการก่อสร้ างอาคาร
โรงพยาบาล ยังไม่ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจจึงมีแต่คา่ ใช้ จา่ ย ทําให้ มีผลประกอบการขาดทุน
2. บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสําหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นเงิน 72.72 ล้ านบาท
ลดลง 19.36% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีขาดทุนสุทธิ(ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท) จํานวน 2.14 ล้ าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 123.26% ทังนี
้ ้เนื่องจาก
2.1 กําไรจากการให้ บริ การ (รายได้ ค่าบริ การหักต้ นทุนบริ การ) ลดลง 4.56 ล้ านบาทหรื อ 53.72%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และรายได้ คา่ นายหน้ าลดลง 7.54% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ทั ้งนี ้
เนื่องจากการระบาดของไวรัส covid-19 ตามที่กล่าวมาแล้ วในข้ อ 1.1
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-22.2 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึน้ 2.45 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
นโยบายปรับลดเงินเดือนพนักงานตั ้งแต่ 1 เม.ย.- 31 ธ.ค. 2563 ตามที่กล่าวมาแล้ วในข้ อ 1.2
2.3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย – บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าเพิ่มขึ ้น 3.24 ล้ าน
บาทจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการได้ รับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษัท การแพทย์
สุขมุ วิท 62 จํากัด ตามที่กล่าวมาแล้ วในข้ อ 1.3
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกลุ )
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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