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 วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 
 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564  

 
 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของปี 2564 ท่ีเปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 
2563 เกินร้อยละ 20 ดงันี ้
 ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีขาดทนุสุทธิส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่ ในปี 2564 จ านวน 137.54 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 138.24 ล้านบาท บริษัทมีก าไร
ลดลงจากปี 2563 จ านวน 275.78 ล้านบาท หรือลงลดอตัราร้อยละ 199.49 เน่ืองจากรายการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

                     หน่วย : ล้านบาท 
รายการ งบการเงนิรวม 

 2564 2563 เปล่ียนแปลง 
 จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
 (ล้านบาท) ต่อรายได้ (ล้านบาท) ต่อรายได้ (ล้านบาท) เปล่ียนแปลง 

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 2,676.96 99.34% 3,241.25 95.97% (564.29) -17.41% 

รายได้อ่ืน 17.76 0.66% 136.25 4.03% (118.49) -86.97% 
รวมรายได้ 2,694.71 100.00% 3,377.50 100.00% (682.79) -20.22% 
หกั ต้นทนุขายและการให้บริการ (2,063.58) -76.58% (2,397.00) -70.97% (333.42) -13.91% 
ก าไรขัน้ต้น 613.38 22.76% 844.25 25.00% (230.87) -27.35% 

ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย (176.76) -6.56% (231.80) -6.86% (55.04) -23.74% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  (281.78) -10.46% (258.93) -7.67% 22.85 8.82% 
ขาดทนุจากการประมาณการหนีส้นิส าหรับผลเสียหายจากคดี
ฟ้องร้อง 

(2.58) -0.10% (2.64) -0.08% (0.06) -2.27% 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 170.03 6.31% 487.13 14.42% (317.10) -65.10% 

รายได้ทางการเงิน 0.08 0.00% 0.14 0.00% (0.06) -42.86% 
ต้นทนุทางการเงิน (322.04) -11.95% (258.06) -7.64% 63.98 24.79% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่ายท่ีไม่ถือ
เป็นการตดัรายการ 

58.09 2.16% - 0.00% 58.09 100.00% 

กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการด้อยคา่ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

0.03 0.00% (0.16) 0.00% 0.19 118.75% 

ก าไร (ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (93.82) -3.48% 229.04 6.78% (322.86) -140.96% 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ (51.48) -1.91% (102.70) -3.04% (51.22) -49.87% 
ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับปี (145.30) -5.39% 126.34 3.74% (271.64) -215.01% 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี - 0.00% (2.90) -0.09% (2.90) -100.00% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (145.30) -5.39% 123.44 3.65% (268.74) -217.71% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (137.54) -5.10% 138.24 4.09% (275.78) -199.49% 
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1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 2,676.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีจ านวน 3,241.25                 

ล้านบาท ซึง่ปรับตวัลดลงจ านวน 564.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.41 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้
1) กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์  

 ในปี 2564 รายได้จากการขายอาคารชดุพกัอาศยั บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม มีจ านวน 2,355.10 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
608.54 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.53 เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการโอน
กรรมสิทธ์ิ ในโครงการตา่งๆของกลุ่มบริษัทลดลง 

2) กลุ่มโรงพยาบาล  
 ในปี 2564 รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจ านวน 321.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวนรวม 44.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 15.94 เม่ือเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากมีการตรวจและรักษารับผู้ ป่วยโควิด-19และ
ผู้ ป่วยประกนัสงัคม 
 

 2. รายได้อ่ืน 
 ในปี 2564 บริษัทมีรายได้อ่ืน จ านวน 17.76 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 118.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.97 เม่ือเทียบกบั
รอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสญัญาและเงินยดึลูกค้าเน่ืองจากผิดสญัญา 

 
 3. ต้นทุนขายหรือการให้บริการ 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม 2,063.58  ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีจ านวน 
2,397.00 ล้านบาท ซึง่ปรับตวัลดลงจ านวน 333.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.91 ซึง่เป็นการลดลงตามสดัส่วนรายได้ท่ีลดลง ดงันี ้
 1) กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์   

 ในปี 2564 ต้นทนุขายและการให้บริการ จ านวน 1,784.97 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 353.22 ล้านบาท หรือลดลง               
ร้อยละ 16.52 เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ
ตา่งๆของกลุ่มบริษัทมีจ านวนลดลง จงึท าให้มีต้นทนุการขายลดลงในทศิทางเดียวกนักบัรายได้   

 2) กลุ่มโรงพยาบาล 
 ในปี 2564 ต้นทุนขายและการให้บริการ จ านวน 278.61 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 19.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้          

ร้อยละ 7.65 เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัรายได้  
 

                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 2,355.10  2,963.64  321.86  277.61  2,676.96  3,241.25 
ต้นทนุขายหรือการให้บริการ (1,784.97)  (2,138.19)  (278.61)  (258.81)  (2,063.58)  (2,397.00) 
ก าไรขัน้ต้น         570.12              825.44  43.26        18.80  613.38  844.24 

 
4. ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
ในปี 2564 บริษัทมีต้นทนุในการจดัจ าหน่าย จ านวน 176.76 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 55.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.74

เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัเป็นผลมาจากโครงการของบริษัทเป็นโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมขาย 
ดงันัน้จงึท าให้ต้นทนุในการจดัจ าหน่ายในส่วนของการส่งเสริมการขายและส่ือโฆษณาต่างๆ ลดลง    
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5. ขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 
 ในปี 2564 บริษัทย่อยของบริษัทได้มีการตัง้ประมาณการขาดทนุจากการประมาณการหนีส้ินส าหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
รายการหนึง่จ านวน 2.58 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 0.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.27 เม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลักเป็นผลมาจาก เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาสั่งให้บริษัทย่อยต้องปฏิบตั ิตามค าชีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างด าเนินการขออุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัทย่อยได้ย่ืน
อุทธรณ์คดัค้านค าสัง่ของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ รับเหมาก่อสร้างได้ย่ืนค าแก้อุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2564 บริษัทย่อยได้ย่ืนค าร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีในระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยได้รับ
หนงัสือจากส านักงานบงัคบัคดีเร่ืองแจ้งการยึดห้องชุดของบริษัทย่อย เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้ย่ืนค าร้องขอให้คุ้มครอง
ประโยชน์ในชัน้บงัคบัคดีและค าร้องขอให้เพิกถอนหมายบงัคบัคดี และเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 ศาลแพ่งยกค าร้องขอให้เพิกถอนหมาย
บงัคบัคดีและส่งค าร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในชัน้บงัคบัคดีให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณา 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัทย่อยได้ย่ืนค าร้องขอถอนการบงัคบัคดี และวางแคชเชียร์เช็คต่อศาลแพ่งเป็นจ านวน 56.89 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัทย่อยได้ย่ืนค าร้องของดการบงัคบัคดีและถอนการบงัคบัคดี โดยท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท
ย่อยได้ยืนยันว่า ศาลมีค าสั่งว่าพิเคราะห์แล้วกรณีมีเหตุอันสมควรให้งดการบงัคบัคดี และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างขอคดัถ่ายค าสั่งค าร้อง
ดงักล่าว 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ตัง้ประมาณการหนีส้ินส าหรับข้อพิพาทดงักล่าว 
รวมถงึดอกเบีย้ค้างจ่าย มีจ านวน 34.34 ล้านบาท และจ านวน 31.76 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นีข้้อพิพาททางกฎหมายนีเ้กิดขึน้ตัง้แตปี่ 
2559 และบริษทัได้มีการเปิดเผยข้อมลูในแบบ56-1และรายงานประจ าปีมาโดยตลอด 
            
 6. ต้นทุนทางการเงนิ 
 ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยต้นมีทนุทางการเงิน จ านวน  322.04 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 63.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 24.79 ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ตามการเบิกรับเงินกู้ เพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ต้นทนุดอกเบีย้ของโครงการท่ีสร้างเสร็จ
และพร้อมโอน โดยบริษัทต้องรับรู้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้เป็นต้นทนุทางการเงินของงบก าไรขาดทนุรายละเอียดดงันี ้

 1) กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์   
 ในปี 2564 ต้นทนุทางการเงิน จ านวน 320.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน  64.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.19 เม่ือ

เทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกรับเงินกู้ เพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
ต้นทนุดอกเบีย้ของโครงการท่ีสร้างเสร็จและพร้อมโอน โดยบริษัทต้องรับรู้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้เป็นต้นทนุทางการเงินของงบ
ก าไรขาดทนุ 

 2) กลุ่มโรงพยาบาล 
 ในปี 2564 ต้นทนุทางการเงิน จ านวน 1.56 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 0.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.64 เม่ือ

เทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
                          หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทันตกรรม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ต้นทนุทางการเงิน (320.48)  (256.00)  (1.56)  (2.07)  (322.04)  (258.06) 
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 7. กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 
 ในปี 2564 บริษัทขาดทนุจากการด้อยคา่ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 จ านวน 0.03 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ 
0.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 118.75 เม่ือเทียบกบัเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัๆ ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
ลกูหนีใ้นบริษัทย่อยกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหลกั ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีทางบญัชีเทา่นัน้ มิใช่คา่ใช้จ่ายท่ีเป็นตวัเงินท่ีต้องช าระ   
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                  ขอแสดงความนบัถือ 

    
 
             (นายสวจิกัร์ โลจายะ) 
                ประธานกรรมการ 


