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ท่ี ever/list 002/2564 
 

 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563  

 
 บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของปี 2563 ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 
2562 เกินรอ้ยละ 20 ดงันี ้
 ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็น
ของบริษัทใหญ่ ในปี 2563 จ านวน 138.24 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 323.84 ลา้นบาท บริษัทมีก าไรลดลง
จากปี 2562 จ านวน 185.60 ลา้นบาท หรือลงลดอตัรารอ้ยละ 57.31 เนื่องจากรายการท่ีส าคญัดงัต่อไปนี ้

     
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม  
2563 2562 เปล่ียนแปลง  

จ านวน % จ านวน % จ านวน %  
(ล้านบาท) ต่อรายได้ (ล้านบาท) ต่อรายได้ (ล้านบาท) เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 3,241.25 95.97% 4,810.49 99.20% (1,569.24) -32.62% 
รายไดอ่ื้น 136.25 4.03% 38.99 0.80% 97.26 249.45% 
รวมรายได ้ 3,377.50 100.00% 4,849.48 100.00% (1,471.98) -30.35% 
หกั ตน้ทนุขายหรือการใหบ้ริการ (2,397.00) -70.97% (3,522.38) -72.63% (1,125.38) -31.95% 
ก าไรขัน้ตน้ 844.25 25.00% 1,288.11 26.56% (443.86) -34.46% 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย (231.80) -6.86% (325.79) -6.72% (93.99) -28.85% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (258.93) -7.67% (252.30) -5.20% 6.63 2.63% 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 489.77 14.50%  749.01  15.45%  (259.24) -34.61% 
รายไดท้างการเงิน 0.14 0.00% 0.28 0.01% (0.14) -50.00% 
ตน้ทนุทางการเงิน (258.06) -7.64% (249.34) -5.14% 8.72 3.50% 
รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่ารายการต่างๆ (2.80) -0.08% (58.23) -1.20%  (55.43)  -95.19% 
ก าไร (ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 229.04 6.78% 441.72 9.11% (212.68) -48.15% 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ (102.70) -3.04% (130.86) -2.70% (28.16) -21.52% 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี 126.34 3.74% 310.86 6.41% (184.52) -59.36% 
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี (2.90) -0.09% - - 2.90 100.00% 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 123.44 3.65% 310.86 6.41% (187.42) -60.29% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 138.24 4.09% 323.84 6.68% (185.60) -57.31% 
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1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
ในปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 3,241.25 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ท่ีมีจ านวน 4,810.49                 

ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัลดลงจ านวน 1,569.24 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.62 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้
1) กลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์ 

▪ ในปี 2563 รายไดจ้ากการขายอาคารชดุพกัอาศยั บา้นเดี่ยว และทาวนโ์ฮม มจี านวน 2,963.64 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
1,551.35 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 34.36 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการ
โอนกรรมสิทธิ ์ในโครงการต่างๆของกลุ่มบริษัทลดลง 

2) กลุ่มโรงพยาบาล  
▪ ในปี 2563 รายไดจ้ากกลุ่มโรงพยาบาล มีจ านวน 277.61 ลา้นบาท ลดลงจ านวนรวม 17.90 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ

6.06 เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลของคนไขล้ดลง 
 

 2. ต้นทุนขายหรือการให้บริการ 
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมตีน้ทุนขายและการใหบ้ริการรวม 2,397 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ท่ีมีจ านวน 3,522.38 

ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัลดลงจ านวน 1,125.38 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 31.95 ซึ่งเป็นการลดลงตามสดัส่วนรายไดท่ี้ลดลง ดงันี ้
 1) กลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์  

▪ ในปี 2563 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ จ านวน 2,138.19 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 1,106.01 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 34.09 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ
ต่างๆของกลุ่มบริษัทมีจ านวนลดลง จึงท าใหม้ีตน้ทนุการขายลดลงในทิศทางเดียวกนักบัรายได ้  

 2) กลุ่มโรงพยาบาล 
▪ ในปี 2563 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ จ านวน 258.81 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 19.37 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

6.96 เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได ้ 
 

                            หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 2,963.64   4,514.98   277.61   295.51   3,241.25  4,810.49 
ตน้ทุนขายหรือการใหบ้ริการ (2,138.19)  (3,244.20)  (258.81)  (278.18)  (2,397.00)  (3,522.38) 
ก าไรขั้นต้น 825.45  1,270.78  18.80  17.33  844.25  1,288.11 

 
3. ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
ในปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย จ านวน 231.80 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 93.99 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 28.85

เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตุหลกัเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทมี
จ านวนลดลง จึงท าใหม้ีตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายลดลงในทิศทางเดียวกัน    
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4. ขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
 ในปี 2563 บริษัทย่อยของบริษัทไดม้ีการตั้งประมาณการขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลเสียหายจากคดีฟ้องรอ้ง
รายการหน่ึงจ านวน 2.64 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 26.48 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 90.93 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักเป็นผลมาจาก เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ศาลแพ่งมีค  าพิพากษาสั่งใหบ้ริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามค าชีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างด าเนินการขออุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไดต้ัง้ประมาณการ
หนีส้ินเพิ่มเติมส าหรบัดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี จ านวน 2.64 ลา้นบาท ท าให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวมี
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัขอ้พิพาทดงักล่าวจ านวน 31.76 ลา้นบาท 
             
 5. ต้นทุนทางการเงิน 
 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยตน้มีทุนทางการเงิน จ านวน  258.06 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน  8.72 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 3.50 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ตามการเบิกรับเงินกู้เพื่อน ามาใช้ในการก่อสรา้งโครงการต่างๆ  และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัท 
รายละเอียด ดงันี ้
 1) กลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์  

▪ ในปี 2563 ตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 256 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน  9.50 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.85 เมื่อเทียบ
กบัรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกรบัเงินกูเ้พื่อน ามาใชใ้นการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ในส่วนท่ี
อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ และเงินกูเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

 2) กลุ่มโรงพยาบาล 
▪ ในปี 2563 ต้นทุนทางการเงิน จ านวน 2.06 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 0.78 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 27.53 เมื่อ

เทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
                          หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนทางการเงิน (256.00)  (246.50)  (2.06)  (2.84)  (258.06)  (249.34) 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                  ขอแสดงความนบัถือ 

    
 
             (นายสวิจกัร ์โลจายะ) 
               ประธานกรรมการ 


