
 

 

ท่ี ever/list 006/2564 
 
          ่ทีท่ี11 พฤษภาคม 2564 
 
เรียท รรรมรารูผะลแรามีราร 
 ตผามหผรีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ค าอธิบายูผะ่เิคราะห์ของฝ่ายามีรารประา าไตรมาสที่ 1/2564 
 
 บริษีท เอเ่อร์ูผทม์ า ารมี    )มหาหท ((“บริษีท ”)  ขอหี ู้ างลผรารม าเทิทงาทไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ท่ีเปผ่ียทูปผงาารง่มเมีย่รีท
ของปี 2563 เริทรร อยผะ 20 มงีที ้
 ลผรารม าเทิทงาทของบริษีทูผะบริษีทย่อยตามงบรารเงิทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทมีรายไมรร่มส าหรีบง่ม 3 เมือทเท่ารีบ  
853.82 ผราทบาท ูผะมีร าไรสุทธิส่่ทท่ีเป็ทของบริษีทใหญ่ ใทปี 2564 า าท่ท  46.74 ผราทบาท เม่ือเทียบรบีปี 2563 บริษีทมีร าไรสุทธิ
า าท่ท 19.87 ผราทบาท บริษีทมีร าไรสุทธิเพิ่มขึท้าารปี 2563 า าท่ท 26.87 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้อตีรารร อยผะ 135.23 โมยมีรายผะเอียม
มงีที ้

                         หท่่ย : ผราทบาท 
รายการ งบการเงนิรวม 

 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 เปล่ียนแปลง 

 า าท่ท % า าท่ท % า าท่ท % 
 )ผราทบาท( ตอ่รายไมร )ผราทบาท( ตอ่รายไมร )ผราทบาท( เปผีย่ทูปผง 

รายไมราารรารขายูผะรารใหรบริราร  812.53  95.16%  318.39  71.82%  494.14  155.20% 
รายไมร อ่ืท  41.29  4.84%  124.92  28.18%  (83.63) -66.95% 
ร่มรายไมร  853.82  100.00%  443.31  100.00%  410.51  92.60% 
หรี ตรทททุขายูผะรารใหรบริราร  (598.63) -70.11%  (254.02) -57.30%  344.61 135.66% 
ร าไรขีท้ตรท  213.90  25.05%  64.37  14.52%  149.53  232.30% 
ตรทททุใทรารามีา าหทา่ย  (53.68) -6.29%  (34.21) -7.72%  19.47 56.91% 
คา่ใหราา่ยใทรารบริหาร  (61.69) -7.23%  (58.51) -13.20% 3.18 5.43% 
ขามททุาารรารประมาณรารหทีส้ิทส าหรีบ 
ลผเสียหายาารคมีฟร องรรอง 

(0.64) - - - 0.64 100.00% 

ร าไราารริารรรมม าเทิทงาท  139.18  16.30%  96.57  21.78%  42.61  44.12% 
รายไมรทางรารเงิท  0.02  0.00%  0.03  0.01%  (0.01) -33.33% 
ตรทททุทางรารเงิท  (76.55) -8.97%  (65.78) -14.84%  10.77 16.37% 
ขามททุาารรารมรอยคา่ซึง่เป็ทไปตาม มาตรฐาท 
รารรายงาททางรารเงิท ฉบบีที่ 9 

 0.15  0.02%  (2.94) -0.66%  3.09  105.10% 

ร าไร (ขามททุ(ร่อทภาษีไมร  62.80  7.36%  27.88  6.29%  34.92  125.25% 
รายไมร)คา่ใหราา่ย(ภาษีเงิทไมร  (19.04) -2.23%  (12.00) -2.71%  7.04 58.67% 
ร าไร )ขามททุ(ส าหรีบง่ม  43.76  5.13%  15.88  3.58%  27.88  175.57% 
ก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  43.76  5.13%  15.88  3.58%  27.88  175.57% 

ก าไร )ขาดทุน) ส าหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  46.74  5.47%  19.87  4.48%  26.87  135.23% 

 



 

 
 1.รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
 ใทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทมีรายไมราารรารขายูผะรารใหรบริรารร่ม  812.53 ผราทบาท เปรียบเทียบรบีปี 2563 ท่ีมีา าท่ท  
318.39 ผราทบาท ซึง่ปรีบตี่ เพิ่มขึท้า าท่ท 494.14 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้รร อยผะ 155.20 โมยมีสาเหตท่ีุส าคญีมงีที ้
 1) รผุ่มอสงีหาริมทรีพย์ 

 รายไมราารรารขายอาคารหมุพรีอาศยี บราทเมี่ย่ ูผะทา่ท์โฮม มีา าท่ท 745.13 ผราทบาท เพิ่มขึท้า าท่ท 505.16 ผราทบาท 
คมิเป็ทรร อยผะ 210.51 เม่ือเทียบรบีรอบระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท โมยส่่ทใหญ่เพ่ิมขึท้าารรารโอทรรรมสิทธ์ิอาคารหุม
พรีอาศยี โครงรารเมอะ โพผิูทท อค่า  

 2) รผุ่มโรงพยาบาผ 
 รายไมราารรผุ่มโรงพยาบาผ มีา าท่ท 67.40 ผราทบาท ผมผงา าท่ทร่ม 11.02 ผราทบาท หรือผมผงรร อยผะ 14.05 เม่ือเทียบ

รบีรอบระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท เป็ทลผาารรารเขรารีบรารรีรษาพยาบาผของคทไขรผมผง 
 

 2. รายได้อ่ืน 
 ใทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทมีรายไมร อ่ืท า าท่ท 41.29 ผราทบาท โมยผมผงา าท่ท 83.63 ผราทบาท หรือผมผงรร อยผะ 66.95 เม่ือ
เทียบรีบรอบระยะเ่ผาเมีย่รีทของปีร่อท มีสาเหตุหผีรเป็ทลผมาาารรารเปผ่ียทูปผงสีญญาูผะเงิทยึมผแรคราเท่ืองาารลิมสีญญามี
า าท่ทท่ีทรอยผง 
 
 3. ต้นทุนขายและการให้บริการ 
 ใทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทูผะบริษีทย่อยมีตรทททุขายูผะรารใหรบริรารร่ม 598.63 ผราทบาท เปรียบเทียบรบีปี 2563 ท่ีมี
า าท่ท 254.02 ผราทบาท ซึง่ปรีบตี่ เพิ่มขึท้า าท่ท 344.61 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้รร อยผะ 135.66 ซึ่งเป็ทรารเพิ่มขึท้ตามสีมส่่ทรายไมร ท่ี
เพิ่มขึท้ มงีที ้
 1) รผุ่มอสงีหาริมทรีพย์ 

 ตรทททุขายูผะรารใหรบริราร า าท่ท 533.63 ผราทบาท โมยเพิ่มขึท้า าท่ท 353.02 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้ รร อยผะ 195.46 เม่ือ
เทียบรบีรอบระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท สาเหตหุผรีเป็ทลผมาาารรารเพ่ิมขึท้าารรารโอทรรรมสิทธ์ิใทส่่ทของโครงราร
เมอะ โพผิูทท อค่า างึท าใหรมีตรทททุรารขายเพิ่มขึท้เป็ทไปใททศิทางเมีย่รทีรบีรายไมร     

 2) รผุ่มโรงพยาบาผ 
 ตรทททุขายูผะรารใหรบริราร า าท่ท 65 ผราทบาท โมยผมผงา าท่ท 8.41ผราทบาท หรือผมผงรร อยผะ 11.46 เม่ือเทียบรบีรอบ

ระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท เป็ทลผาารรารเขรารีบรารรีรษาพยาบาผของคทไขรผมผง ซึง่เป็ทไปใททศิทางเมีย่รทีรบีรายไมร  
 

                            หท่่ย  :ผราทบาท 
 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายไมราารรารขายหรือรารใหรบริราร 745.13   239.97   67.40   78.42   812.53    318.39  
ตรทททุขายูผะรารใหรบริราร (533.63)   (180.61)  (65.00)   (73.41)   (598.63)   (254.02) 
ก าไรขัน้ต้น 211.50   59.37   2.40   5.00    213.90    64.37  

 
 



 

 
 
 4 .ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 ใทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทมีตรทททุใทรารามีา าหท่าย า าท่ท 53.68 ผราทบาท โมยเพิ่มขึท้า าท่ท 19.47 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้
รร อยผะ 56.91 เม่ือเทียบรบีรอบระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท มีสาเหตหุผรีเป็ทลผมาาารค่าใหร า่ายใทรารโอทรรรมสิทธ์ิใทส่่ทของอาคารหมุ
พรีอาศยี โครงรารเมอะ โพผิูทท อค่า างึท าใหรมีตรทททุใทรารามีา าหท่ายเพิ่มขึท้ไปใททศิทางเมีย่รทีรบีรายไมร  
 
 5. ขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
 ใทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทมีขามททุาารรารประมาณรารหทีส้ิทส าหรีบลผเสียหายาารคมีฟร องรร อง  า าท่ท 0.64 ผราทบาท      
โมยเพิ่มขึท้า าท่ท 0.64 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้รร อยผะ 100 เม่ือเทียบรบีรอบระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท มีสาเหตหุผรีเป็ทลผมาาารเม่ือ
่ทีท่ี 28 ธีท่าคม 2563 ศาผูพ่งมีค าพิพารษาสีง่ใหรบริษีทย่อยตรองปฏิบตีิตามค าหีข้ามของอทญุาโตตผุารารูผะบริษีทย่อยอยแ่ใทระห่่าง
ม าเทิทรารขออุทธรณ์ค าพิพารษามงีรผ่า่ อย่างไรร็ตามรผุ่มบริษีทไมรตีง้ประมาณรารหทีส้ิทเพิ่มเติมส าหรีบมอรเบีย้ครางา่าย ณ ่ทีท่ี               
31 มีทาคม 2564 ูผะ่ทีท่ี 31 ธีท่าคม 2563 ประมาณรารหทีส้ิทส าหรีบขรอพิพาทมงีรผ่า่มีา าท่ท 32.39 ผราทบาท ูผะา าท่ท 31.76 
ผราทบาท ตามผ ามบี ทีง้ทีข้รอพิพาททางรฎหมายทีเ้ริมขึท้ตีงู้ต่ปี 2559 ูผะบริษีทไมรมีรารเปิมเลยขรอมแผใทูบบ56-1 ูผะรายงาทประา าปี
มาโมยตผอม 
 
 6. ต้นทุนทางการเงนิ 
 ใทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทูผะบริษีทย่อยตรทมีททุทางรารเงิท า าท่ท  76.55 ผราทบาท โมยเพิ่มขึท้า าท่ท 10.77 ผราทบาท หรือ
เพิ่มขึท้รร อยผะ 16.37 ซึง่เป็ทลผาารตรทททุมอรเบีย้ของโครงรารท่ีสรร างเสร็าูผะพรร อมโอท โมยบริษีทตรองรีบรแร มอรเบีย้ท่ีเริมขึท้เป็ทตรททุท
ทางรารเงิทของงบร าไรขามททุรายผะเอียม มงีที ้

 1) รผุ่มอสงีหาริมทรีพย์ 
 ตรททุททางรารเงิท า าท่ท 76.12 ผราทบาท เพิ่มขึท้า าท่ท 10.95 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้รร อย 16.80 เม่ือเทียบรีบรอบ

ระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท เป็ทลผาารตรทททุมอรเบีย้ของโครงรารท่ีสรร างเสร็าูผะพรร อมโอท โมยบริษีทตรองรีบรแร มอรเบีย้ท่ี
เริมขึท้เป็ทตรทททุทางรารเงิทของงบร าไรขามททุ 

 2) รผุ่มโรงพยาบาผ 
 ตรททุททางรารเงิท า าท่ท 0.43 ผราทบาท โมยผมผงา าท่ท 0.18 ผราทบาท หรือผมผงรร อยผะ 29.51 เม่ือเทียบรีบรอบ

ระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท  
 

                          หน่วย  :ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ตรทททุทางรารเงิท (76.12)  (65.17)  (0.43)  (0.61)  (76.55)  (65.78) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 7. ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 
 ใทไตรมาส 1 ปี 2564 บริษีทขามททุาารรารมรอยค่าซึง่เป็ทไปตามมาตรฐาทรายงาททางรารเงิท ฉบบีท่ี 9 า าท่ท 0.15 ผราทบาท 
โมยเพิ่มขึท้  3.09 ผราทบาท หรือเพิ่มขึท้รร อยผะ 105.10 เม่ือเทียบรบีเทียบรบีรอบระยะเ่ผาเมีย่รทีของปีร่อท มีสาเหตหุผรีๆ ค่าเล่ือราร
มรอยคา่ของผแรหทีใ้ทบริษีทย่อยรผุ่มโรงพยาบาผเป็ทหผรี ซึง่เป็ทคา่ใหรา่ายท่ีทางบญีหีเท่าทีท้ มิให่คา่ใหรา่ายท่ีเป็ทตี่ เงิทท่ีตรองห าระ   
 
 
 างึเรียทมาเพ่ือโปรมทราบ 
                               ขอูสมงค่ามทบีถือ    
                                                                 
 
                             (ทายส่าิรีร์ โผาายะ( 
                                                         ประธาทรรรมราร 


