
 

ท่ี ever/list 010/2564 
 
         วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการประจ าไตรมาสที่ 3/2564  

 
 บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ท่ีเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกัน
ของปี 2563 เกินรอ้ยละ 20 ดงันี ้

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วมส าหรบังวด 3 เดือนเท่ากับ  
570.08 ลา้นบาท และมีขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ในปี 2564 จ านวน  23.11 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 บริษัทมขีาดทนุสทุธิ
จ านวน 52.66 ลา้นบาท บริษัทมขีาดทนุสทุธิลดลงจากปี 2563 จ านวน 29.55 ลา้นบาท หรือลดลงอตัรารอ้ยละ 56.11 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

                         หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ งบการเงินรวม 

 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 3/2563 เปล่ียนแปลง 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
 (ลา้นบาท) ต่อรายได ้ (ลา้นบาท) ต่อรายได ้ (ลา้นบาท) เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ  568.53  99.73%  342.30  99.10%  226.23  66.09% 
รายไดอ่ื้น  1.55  0.27%  3.11  0.90%  (1.56) -50.16% 
รวมรายได ้  570.08  100.00%  345.41  100.00%  224.67  65.04% 
หกั ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ  (448.52) -78.68%  (272.80) -78.98%  175.72 64.41% 
ก าไรขัน้ตน้  120.01  21.05%  69.50  20.12%  50.51  72.68% 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย  (37.06) -6.50%  (40.39) -11.69%  (3.33)  -8.24% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร   (65.89) -11.56%  (59.61) -17.26%  6.28 10.54% 
ขาดทนุจากการประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลเสียหายจาก
คดีฟ้องรอ้ง 

 (0.65) -0.11%  -    0.00%  0.65 100.00% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน  17.96  3.15%  (27.38) -7.93%  45.34  165.60% 
รายไดท้างการเงิน  0.00  0.00%  0.01  0.00%  (0.01) -60.00% 
ตน้ทนุทางการเงิน  (83.68) -14.68%  (37.50) -10.86%  46.18 123.15% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของ
เครื่องมือทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายที่ไม่
ถือเป็นการตดัรายการ 

 58.09  10.19%  -    0.00%  58.09  100.00% 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 (0.35) -0.06%  1.08  0.31%  (1.43) -132.41% 

ก าไร (ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้  (7.98) -1.40%  (63.79) -18.47%  (55.81)  -87.49% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้  (18.22) -3.20%  8.76  2.54%  (26.98) -307.99% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด  (26.20) -4.60%  (55.04) -15.93%  (28.84)  -52.40% 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม  (26.20) -4.60%  (55.04) -15.93%  (28.84)  -52.40% 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่  (23.11) -4.05%  (52.66) -15.25%  (29.55)  -56.11% 

 
 



 
 1.รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม   568.53 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ท่ีมีจ านวน  
342.30 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน 226.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.09 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้
 1) กลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์

▪ รายไดจ้ากการขายอาคารชดุพกัอาศยั บา้นเดี่ยว และทาวนโ์ฮม มีจ านวน 495.90 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 225.10 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 83.12 เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดพกั
อาศยั โครงการเดอะ โพลิแทน อควา และโครงการมายโฮม ซิลเวอรเ์ลค พารค์ 

 2) กลุ่มโรงพยาบาล 
▪ รายไดจ้ากกลุ่มโรงพยาบาล มีจ านวน 72.63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวนรวม 1.13 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.13 เมื่อเทียบ

กับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากเขา้รกัษาพยาบาลของลกูคา้ประกันสังคมของโรงพยาบาล
พิษณโุลก ฮอสพิทอล  
 

 2. รายได้อื่น 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายไดอ้ื่น จ านวน 1.55 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 1.56 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 50.16 เมื่อ
เทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสญัญาและเงินยึดลกูคา้เนื่องจากผิดสญัญา 
 

 3. ต้นทุนขายและการให้บริการ 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขายและการให้บริการรวม 448.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ท่ีมี
จ านวน 272.80 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน  175.72 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 64.41 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ตามสดัส่วนรายไดท่ี้เพิ่มขึน้ 
ดงันี ้
 1) กลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์

▪ ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ จ านวน 381.11 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 174.27 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 84.25 เมื่อ
เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเป็นผลมาจาก สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้จากการโอน
กรรมสิทธิ์ในส่วนของโครงการเดอะ โพลิแทน อควา โครงการมายโฮม ซิลเวอรเ์ลค พารค์ จึงท าใหม้ีตน้ทุนการขายเพิ่มขึน้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับรายได ้

 2) กลุ่มโรงพยาบาล 
▪ ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ จ านวน 67.41 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 1.45 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.20 เมื่อเทียบ

กบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลของคนไข้เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กบัรายได ้

 

                            หน่วย  :ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 495.90  270.80  72.63  71.50  568.53  342.30 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 381.11  206.84  67.41  65.96  448.52  272.80 
ก าไรขั้นต้น 114.79  63.96  5.22  5.54  120.01  69.50 

  
 
 
 
 



 
 
 4 .ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย จ านวน 37.06 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 3.33 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 
8.24 เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตหุลกัเป็นผลมาจากโครงการของบริษัทเป็นโครงการก่อสรา้งแลว้เสร็จและพรอ้ม
ขาย ดงันัน้จึงท าใหต้น้ทนุในการจดัจ าหน่ายในส่วนของการส่งเสริมการขายและสื่อโฆษณาต่างๆ ลดลง 
 
 5. ขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องรอ้ง  จ านวน 0.65 ลา้นบาท      
โดยเพิ่มขึน้จ านวน 0.65 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 100 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลกัเป็นผลมาจากเมื่อ
วนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 ศาลแพ่งมีค  าพิพากษาสั่งใหบ้ริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการขออุทธรณค์ าพิพากษาดงักล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไดต้ัง้ประมาณการหนีส้ินเพิ่มเติมส าหรบัดอกเบีย้คา้งจ่าย ณ วนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ ์2564 บริษัทย่อยไดย้ื่นอทุธรณค์ดัคา้นค าสั่งของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา และเมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดย้ื่น
ค าแกอ้ทุธรณ ์ต่อมาเมื่อวนัท่ี 23 มิถนุายน 2564 บริษัทย่อยไดย้ื่นค ารอ้งขอทเุลาการบงัคบัคดี ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไดต้ัง้ประมาณการหนีส้ินส าหรบัขอ้พิพาทดงักล่าว รวมถึงดอกเบีย้คา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 33.69 ลา้นบาท และจ านวน 31.76 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นีข้อ้พิพาททางกฎหมายนีเ้กิดขึน้ตัง้แต่ปี 2559 และ
บริษัทไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูในแบบ56-1 และรายงานประจ าปีมาโดยตลอด 
 
 6. ต้นทุนทางการเงิน 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยตน้มีทุนทางการเงิน จ านวน  83.68 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 46.18 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 123.15 ซึ่งเป็นผลจากตน้ทุนดอกเบีย้ของโครงการท่ีสรา้งเสร็จและพรอ้มโอน โดยบริษัทตอ้งรบัรูด้อกเบีย้ท่ีเกิดขึน้เป็นตน้ทนุ
ทางการเงินของงบก าไรขาดทนุรายละเอียด ดงันี ้
 1) กลุ่มอสงัหาริมทรพัย ์

▪ ต้นทุนทางการเงิน จ านวน 83.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 46.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย 125.09 เมื่อเทียบกับรอบ
ระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากตน้ทนุดอกเบีย้ของโครงการท่ีสรา้งเสรจ็และพรอ้มโอน โดยบริษัทตอ้งรบัรูด้อกเบีย้ท่ี
เกิดขึน้เป็นตน้ทนุทางการเงินของงบก าไรขาดทนุ 

 2) กลุ่มโรงพยาบาล 
▪ ต้นทุนทางการเงิน จ านวน 0.37 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 0.11 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 23.55 เมื่อเทียบกับรอบ

ระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
 

                          หน่วย  :ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนทางการเงิน 83.31  37.01  0.37  0.48  83.68  37.50 
 
 
 
 
 
 



 

 
 6. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่ายทีไ่ม่ถือเป็นการตัดรายการ 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตัดจ าหน่ายท่ีไม่ถือเป็นการตัดรายการ  จ านวน 58.09 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 58.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 100           
เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนประเภทเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็น
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ เป็นจ านวนรวม 7.37 ลา้นบาท  
 
 7. ขาดทุนจากการด้อยค่าซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9 
 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 จ านวน 0.35 ลา้นบาท 
โดยลดลง 1.43 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 132.41 เมื่อเทียบกับเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลกัๆ ค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของลกูหนีใ้นบริษัทย่อยกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหลกั ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายท่ีทางบญัชีเท่านัน้ มิใช่ค่าใชจ้่ายท่ีเป็นตวัเงินท่ีตอ้งช าระ   
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                               ขอแสดงความนบัถือ    
                                                                 
 
                             (นายสวิจกัร ์โลจายะ) 
                                                         ประธานกรรมการ 


