
 

 

ท่ี ever/list 008/2564 
 
         วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
 
เรียน รรรมรารูผะลแรามัราร 
 ตผามหผรัทรัพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ค าอธิบายูผะวเิคราะห์ของฝ่ายามัรารประา าไตรมาสที่ 2/2564 
 
 บริษัท เอเวอร์ูผนม์ า ารมั    )มหาหน ((“บริษัท ”)  ขอหี ู้ างลผรารม าเนินงานไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ท่ีเปผ่ียนูปผงาารงวมเมียวรัน
ของปี 2563 เรินรร อยผะ 20 มงันี ้
 ลผรารม าเนินงานของบริษัทูผะบริษัทย่อยตามงบรารเงินไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายไมรรวมส าหรับงวม 3 เมือนเท่ารับ  
701.90 ผรานบาท ูผะมีขามทนุสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ในปี 2564 า านวน  23.89 ผรานบาท เม่ือเทียบรบัปี 2563 บริษัทมีร าไรสุทธิ
า านวน 119.05 ผรานบาท บริษัทมีร าไรสุทธิผมผงาารปี 2563 า านวน 142.94 ผรานบาท หรือผมผงอตัรารร อยผะ 120.07 โมยมีรายผะเอียม
มงันี ้

                         หน่วย : ผรานบาท 
รายการ งบการเงนิรวม 

 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 เปล่ียนแปลง 

 า านวน % า านวน % า านวน % 
 )ผรานบาท( ตอ่รายไมร )ผรานบาท( ตอ่รายไมร )ผรานบาท( เปผีย่นูปผง 

รายไมราารรารขายูผะรารใหรบริราร  689.56  98.24%  709.44  99.11%  (19.88) -2.80% 
รายไมร อ่ืน  12.34  1.76%  6.40  0.89%  5.94  92.81% 
รวมรายไมร  701.90  100.00%  715.84  100.00%  (13.94) -1.95% 
หรั ตรนทนุขายูผะรารใหรบริราร  (513.74) -73.19%  (392.06) -54.77%  121.68 31.04% 
ร าไรขัน้ตรน  175.83  25.05%  317.38  44.34%  (141.55) -44.60% 
ตรนทนุในรารามัา าหนา่ย  (46.30) -6.60%  (52.49) -7.33% (6.19)  -11.79% 
คา่ใหราา่ยในรารบริหาร  (65.26) -9.30%  (57.76) -8.07%  7.50 12.98% 
ขามทนุาารรารประมาณรารหนีส้ินส าหรับ 
ลผเสียหายาารคมีฟร องรรอง 

 (0.64) -0.09%  -    -  0.64 100.00% 

ร าไราารริารรรมม าเนินงาน  75.97  10.82%  213.54  29.83%  (137.57) -64.42% 
รายไมรทางรารเงิน  0.04  0.01%  0.07  0.01%  (0.03) -42.86% 
ตรนทนุทางรารเงิน  (86.79) -12.37%  (63.61) -8.89%  23.18 36.44% 
รผบัรายรารขามทนุาารรารมรอยคา่ซึง่เป็นไปตาม มาตรฐาน 
รารรายงานทางรารเงิน ฉบบัที่ 9 

 0.59  0.08%  1.98  0.28%  (1.39) -70.20% 

ร าไร (ขามทนุ(ร่อนภาษีไมร  (10.20) -1.45%  151.97  21.23%  (162.17) -106.71% 
รายไมร)คา่ใหราา่ย(ภาษีเงินไมร  (16.77) -2.39%  (36.49) -5.10%  (19.72)  -54.04% 
ร าไร )ขามทนุ(ส าหรับงวม  (26.96) -3.84%  115.47  16.13%  (142.43) -123.35% 
ก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  (26.96) -3.84%  115.47  16.13%  (142.43) -123.35% 

ก าไร )ขาดทุน) ส าหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  (23.89) -3.40%  119.05  16.63%  (142.94) -120.07% 

 
 
 



 

 1.รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายไมราารรารขายูผะรารใหรบริรารรวม  689.56 ผรานบาท เปรียบเทียบรบัปี 2563 ท่ีมีา านวน  
709.44 ผรานบาท ซึง่ปรับตวัผมผงา านวน 19.88 ผรานบาท หรือผมผงรร อยผะ 2.80 โมยมีสาเหตท่ีุส าคญัมงันี ้
 1) รผุ่มอสงัหาริมทรัพย์ 

 รายไมราารรารขายอาคารหุมพรัอาศยั บรานเมี่ยว ูผะทาวน์โฮม มีา านวน 621.85 ผรานบาท ผมผงา านวน 30.19 ผรานบาท 
คมิเป็นรร อยผะ 4.63 เม่ือเทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน เป็นลผมาาาร 
- รายไมราารรารขายโครงรารอาคารหุมพัรอาศยั บรานเมี่ยว ูผะทาวน์โฮม ท่ีพัฒนาูผรว าะมีรายไมราารรารขายเพิ่มขึน้
า านวน 487.63 ผรานบาท เม่ือสทุธิรบั 
- รายไมราารรารขายผมผงาารท่ีมินเปผ่าโครงรารณัฐนนัทพฒันา า านวน 517.82 ผรานบาท มงันัน้าึงท าใหรภาพรวมรายไมร
าารรารขายผมผง า านวน 30.19 ผรานบาท 

 2) รผุ่มโรงพยาบาผ 
 รายไมราารรผุ่มโรงพยาบาผ  มีา านวน 67.71 ผรานบาท เพิ่มขึน้า านวนรวม 10.31 ผรานบาท หรือเพิ่มขึน้รร อยผะ 17.96 เม่ือ

เทียบรับรอบระยะเวผาเมียวรันของปีร่อน  โมยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้าารเขร ารัรษาพยาบาผของผแรคร าประรันสังคมของ
โรงพยาบาผพิษณโุผร ฮอสพิทอผ  
 

 2. รายได้อ่ืน 
 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายไมรอ่ืน า านวน 12.34 ผรานบาท โมยเพิ่มขึน้า านวน 5.94 ผรานบาท หรือเพิ่มขึน้รร อยผะ 92.81 เม่ือ
เทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน มีสาเหตหุผรัเป็นลผมาาารรารเปผ่ียนูปผงสญัญาูผะเงินยมึผแรคราเน่ืองาารลิมสญัญา 
 

 3. ต้นทุนขายและการให้บริการ 
 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทูผะบริษัทย่อยมีตรนทนุขายูผะรารใหรบริรารรวม 513.74 ผรานบาท เปรียบเทียบรับปี 2563 ท่ีมี
า านวน 392.06 ผรานบาท ซึง่ปรับตวัเพิ่มขึน้า านวน  121.68 ผรานบาท หรือเพิ่มขึน้รร อยผะ 31.04 ซึง่เป็นรารเพิ่มขึน้ตามสมัส่วนรายไมร ท่ีเพิ่มขึน้ 
มงันี ้
 1) รผุ่มอสงัหาริมทรัพย์ 

 ตรนทนุขายูผะรารใหรบริราร า านวน 447.52 ผรานบาท โมยเพิ่มขึน้า านวน 111.91 ผรานบาท หรือเพิ่มขึน้ รร อยผะ 34.55 เม่ือ
เทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน สาเหตหุผรัเป็นลผมาาาร  
- ตรนทนุขายโครงรารอาคารหมุพรัอาศยั บรานเมี่ยว ูผะทาวน์โฮม ท่ีพฒันาูผรว เพิ่มขึน้า านวน 340.53 ผรานบาท เม่ือสทุธิรบั 
- ตรนทุนขายผมผงของท่ีมินเปผ่าโครงรารณัฐนนัทพฒันา า านวน 225.62 ผรานบาท มงันัน้าึงท าใหรภาพรวมในตรนทุนขาย
เพิ่มขึน้า านวน 114.91 ผรานบาท 

 2) รผุ่มโรงพยาบาผ 
 ตรนทนุขายูผะรารใหรบริราร า านวน 66.22 ผรานบาท โมยเพิ่มขึน้า านวน 6.77 ผรานบาท หรือเพิ่มขึน้รร อยผะ 11.39 เม่ือเทียบ

รบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน เป็นลผาารรารเขรารับรารรัรษาพยาบาผของคนไขร เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปในทิศทางเมียวรนั
รบัรายไมร 

 

                            หน่วย  :ผรานบาท 
 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายไมราารรารขายหรือรารใหรบริราร  621.85    652.04    67.71    57.40    689.56    709.44  
ตรนทนุขายูผะรารใหรบริราร  (447.52)   (332.61)   (66.22)   (59.45)   (513.74)   (392.06) 
ก าไรขัน้ต้น  174.34    319.43    1.49    (2.05)   175.83    317.38  

  



 

 
 4 .ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีตรนทนุในรารามัา าหน่าย า านวน 46.30 ผรานบาท โมยผมผงา านวน 6.19 ผรานบาท หรือผมผงรร อยผะ 
11.79 เม่ือเทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน มีสาเหตหุผรัเป็นลผมาาารโครงรารของบริษัทเป็นโครงรารร่อสรร างูผรวเสร็าูผะพรร อม
ขาย มงันัน้างึท าใหรตรนทนุในรารามัา าหน่ายในส่วนของรารส่งเสริมรารขายูผะส่ือโฆษณาต่างๆ ผมผง 
 
 5. ขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีขามทนุาารรารประมาณรารหนีส้ินส าหรับลผเสียหายาารคมีฟร องรร อง  า านวน 0.64 ผรานบาท      
โมยเพิ่มขึน้า านวน 0.64 ผรานบาท หรือเพิ่มขึน้รร อยผะ 100 เม่ือเทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน มีสาเหตหุผรัเป็นลผมาาารเม่ือ
วนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 ศาผูพ่งมีค าพิพารษาสัง่ใหรบริษัทย่อยตรองปฏิบตัิตามค าหีข้ามของอนญุาโตตผุารารูผะบริษัทย่อยอยแ่ในระหว่าง
ม าเนินรารขออุทธรณ์ค าพิพารษามงัรผ่าว อย่างไรร็ตามรผุ่มบริษัทไมรตัง้ประมาณรารหนีส้ินเพิ่มเติมส าหรับมอรเบีย้ครางา่าย ณ วนัท่ี 25 
รมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทย่อยไมรย่ืนอทุธรณ์คมัครานค าสัง่ของศาผูพ่งตอ่ศาผฎีรา ูผะเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ลแร รับเหมาร่อสรร างไมร ย่ืน
ค าูรรอทุธรณ์ ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2564 บริษัทย่อยไมรย่ืนค ารร องขอทเุผารารบงัคบัคมี ซึง่อยแ่ในระหวา่งรารพิาารณาคมีของศาผฎีรา 
อย่างไรร็ตาม รผุ่มบริษัทไมรตัง้ประมาณรารหนีส้ินส าหรับขรอพิพาทมงัรผ่าว รวมถึงมอรเบีย้ครางา่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ูผะวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 มีา านวน 33.03 ผรานบาท ูผะา านวน 31.76 ผรานบาท ตามผ ามบั ทัง้นีข้รอพิพาททางรฎหมายนีเ้ริมขึน้ตังู้ต่ปี 2559 ูผะ
บริษัทไมรมีรารเปิมเลยขรอมแผในูบบ56-1 ูผะรายงานประา าปีมาโมยตผอม 
 
 6. ต้นทุนทางการเงนิ 
 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทูผะบริษัทย่อยตรนมีทนุทางรารเงิน า านวน  86.79 ผรานบาท โมยเพิ่มขึน้า านวน 23.18 ผรานบาท หรือ
เพิ่มขึน้รร อยผะ 36.44 ซึง่เป็นลผาารตรนทนุมอรเบีย้ของโครงรารท่ีสรร างเสร็าูผะพรร อมโอน โมยบริษัทตรองรับรแร มอรเบีย้ท่ีเริมขึน้เป็นตรนทนุ
ทางรารเงินของงบร าไรขามทนุรายผะเอียม มงันี ้

 1) รผุ่มอสงัหาริมทรัพย์ 
 ตรนทุนทางรารเงิน า านวน 86.39 ผรานบาท เพิ่มขึน้า านวน 23.31 ผรานบาท หรือเพิ่มขึน้รร อย 36.95 เม่ือเทียบรับรอบ

ระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน เป็นลผาารตรนทนุมอรเบีย้ของโครงรารท่ีสรร างเสร็าูผะพรร อมโอน โมยบริษัทตรองรับรแร มอรเบีย้ท่ี
เริมขึน้เป็นตรนทนุทางรารเงินของงบร าไรขามทนุ 

 2) รผุ่มโรงพยาบาผ 
 ตรนทุนทางรารเงิน า านวน 0.40 ผรานบาท โมยผมผงา านวน 0.13 ผรานบาท หรือผมผงรร อยผะ 24.53 เม่ือเทียบรับรอบ

ระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน  
 

                          หน่วย  :ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ตรนทนุทางรารเงิน (86.39)  (63.08)  (0.40)  (0.53)  (86.79)  (63.61) 
 
 
 
 
 
 



 

 7. ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 
 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทขามทนุาารรารมรอยค่าซึง่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางรารเงิน ฉบบัท่ี 9 า านวน 0.59 ผรานบาท 
โมยผมผง 1.39 ผรานบาท หรือผมผงรร อยผะ 70.20 เม่ือเทียบรบัเทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน มีสาเหตหุผรัๆ ค่าเล่ือรารมรอยค่า
ของผแรหนีใ้นบริษัทย่อยรผุ่มโรงพยาบาผเป็นหผรั ซึง่เป็นคา่ใหรา่ายท่ีทางบญัหีเท่านัน้ มิให่คา่ใหรา่ายท่ีเป็นตวัเงินท่ีตรองห าระ   
 
 
 างึเรียนมาเพ่ือโปรมทราบ 
                               ขอูสมงความนบัถือ    
                                                                 
 
                             (นายสวาิรัร์ โผาายะ( 
                                                         ประธานรรรมราร 


