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ที่ ever/list 011/2565 
 
         วนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 
 
เรียน รรรมรารูผะลแ้ามัราร 
 ตผามหผรัทรัพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ค าอธิบายูผะวิเคราะห์ของฝ่ายามัรารประา าไตรมาสที่ 1/2565 
 
 บริษัท เอเวอร์ูผนม์ า ารมั (มหาหน ) (“บริษัท”) ขอหี ู้ างลผรารม าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ที่เปผี่ยนูปผงาารงวมเมียวรนัของปี 2564 
เรินร้อยผะ 20 มงันี ้
 ลผรารม าเนินงานของบริษัทูผะบริษัทยอ่ยตามงบรารเงินไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายไม้รวมส าหรับงวม 3 เมือนเทา่รบั 442.57 ผ้านบาท 
ูผะมีขามทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในปี 2565 า านวน  269.46 ผ้านบาท เม่ือเทียบรบัปี 2564 บริษัทมีร าไรสทุธิา านวน 46.74 ผ้านบาท บริษัท
มีร าไรสทุธิผมผงาารปี 2564 า านวน 316.20 ผ้านบาท หรือผมผงอตัราร้อยผะ 676.51โมยมีรายผะเอียมมงันี ้

     
 หน่วย : ผ้านบาท  

รายการ งบการเงนิรวม 
  ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 1/2564 เปล่ียนแปลง 
  จ านวน  % จ านวน  %  จ านวน    %  
  (ล้านบาท) ต่อรายได้ (ล้านบาท) ต่อรายได้  (ล้านบาท)  เปล่ียนแปลง  
รายไม้าารรารขายหรือรารให้บริราร           437.01  98.74%               812.53  95.16%        (375.52) -46.22% 
รายไม้อ่ืน               5.56  1.26%                 41.29  4.84%          (35.73) -86.53% 
รวมรายไม้           442.57  100.00%               853.82  100.00%        (411.25) -48.17% 
หรั ต้นทนุขายูผะรารให้บริราร          (350.70) -79.24%             (598.63) -70.11%         (247.93)  -41.42% 
ร าไรขัน้ต้น             86.31  19.50%               213.90  25.05%        (127.59) -59.65% 
ต้นทนุในรารามัา าหนา่ย            (33.28) -7.52%               (53.68) -6.29%           (20.40)  -38.00% 
คา่ให้าา่ยในรารบริหาร             (69.03) -15.60%               (61.69) -7.23%           7.34 11.90% 
ขามทนุาารรารประมาณรารหนีส้ินส าหรับ 
ลผเสียหายาารคมีฟ้องร้อง 

            (0.64) -0.14%                 (0.64) -0.07%                -    0.00% 

ร าไร (ขามทนุ( าารริารรรมม าเนินงาน            (11.07) -2.50%               139.18  16.30%        (150.25) -107.95% 
รายไม้ทางรารเงิน               0.01  0.00%                  0.02  0.00%           (0.01) -50.00% 
ต้นทนุทางรารเงิน            (82.26) -18.59%               (76.55) -8.97%           5.71 7.46% 
คา่ให้าา่ยาารราราา่ยโมยให้หุ้นเป็นเรณฑ์          (174.60) -39.45%                     -    0.00%        174.60 100.00% 
รผบัรายราร )ขามทนุ( าารรารม้อยคา่ซึง่เป็นไป 
ตามมาตรฐานรารรายงานทางรารเงิน ฉบบัที่ 9 

            (3.20) -0.72%                  0.15  0.02%           (3.35) -2,233.33% 

ร าไร (ขามทนุ(ร่อนภาษีเงินไม้          (271.12) -61.26%                 62.80  7.36%        (333.92) -531.72% 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้               1.19  0.27%               (19.04) -2.23%           20.23  106.25% 
ร าไร (ขามทนุ( ส าหรับงวม          (269.93) -60.99%                 43.76  5.13%        (313.69) -716.84% 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม        (269.93) -60.99%                43.76  5.13%      (313.69) -716.84% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ 

       (269.46) -60.89%                46.74  5.47%      (316.20) -676.51% 
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1.รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
 ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายไม้าารรารขายูผะรารให้บริรารรวม 437.01ผ้านบาท เปรียบเทียบรับปี 2564 ที่มีา านวน 812.53                  
ผ้านบาท ซึง่ปรับตวัผมผงา านวน 375.52 ผ้านบาท หรือผมผงร้อยผะ 46.22 โมยมีสาเหตทุี่ส าคญัมงันี ้
 1) รผุม่อสงัหาริมทรัพย์ 

 รายไม้าารรารขายอาคารหมุพรัอาศยั บ้านเมี่ยว ูผะทาวน์โฮม มีา านวน 317.42 ผ้านบาท ผมผงา านวน 427.71 ผ้านบาท คิมเป็น
ร้อยผะ 57.40 เม่ือเทียบรับรอบระยะเวผาเมียวรันของปีร่อน โมยสาเหตหุผัรเริมาารรารโอนรรรมสิทธ์ิ ในโครงรารต่างๆของรผุ่ม
บริษัทผมผง 

 2) รผุม่โรงพยาบาผ 
 รายไม้าารรผุ่มโรงพยาบาผ  มีา านวน 119.59 ผ้านบาท เพิ่มขึน้า านวนรวม 52.19 ผ้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยผะ 77.44 เม่ือเทียบรับ

รอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน เป็นลผาารมีรารตรวาูผะรัรษารับลแ้ ป่วยโควิม-19ูผะลแ้ ป่วยประรนัสงัคม 
 

 2. รายได้อื่น 
 ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายไม้อ่ืน า านวน 5.56 ผ้านบาท เปรียบเทียบรบัปี 2564 ที่มีา านวน 41.29  ผ้านบาทโมยผมผงา านวน 35.73 
ผ้านบาท หรือผมผงร้อยผะ 86.53เม่ือเทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรันของปีร่อน มีสาเหตหุผรัเป็นลผมาาารรารเปผี่ยนูปผงสญัญาูผะเงินยึมผแรค้า
เน่ืองาารลิมสญัญา 
 
 3. ต้นทุนขายและการให้บริการ 
 ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทูผะบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายูผะรารให้บริรารรวม 350.70 ผ้านบาท เปรียบเทียบรับปี 2564 ที่มีา านวน 598.63
ผ้านบาท ซึง่ปรับตวัผมผงา านวน 247.93 ผ้านบาท หรือผมผงร้อยผะ 41.42 ซึง่เป็นรารผมผงตามสมัสว่นรายไม้ที่ผมผง มงันี ้
 1) รผุม่อสงัหาริมทรัพย์ 

 ต้นทนุขายูผะรารให้บริราร า านวน 267.45 ผ้านบาท โมยผมผงา านวน 266.18 ผ้านบาท หรือผมผงร้อยผะ 49.88 เม่ือเทียบรับรอบ
ระยะเวผาเมียวรันของปีร่อน สาเหตหุผรัเป็นลผมาาารรารโอนรรรมสิทธ์ิในโครงรารต่างๆของรผุ่มบริษัทมีา านวนผมผง าึงท าให้มี
ต้นทนุรารขายผมผงในทิศทางเมียวรนัรบัรายไม้    

 2) รผุม่โรงพยาบาผ 
 ต้นทนุขายูผะรารให้บริราร า านวน 83.25 ผ้านบาท โมยเพิ่มขึน้า านวน 18.25 ผ้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยผะ 28.08เม่ือเทียบรับรอบ

ระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน เป็นลผาารรารเข้ารับรารรัรษาพยาบาผของคนไข้เพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นไปในทิศทางเมียวรนัรบัรายไม้ 
 

                            หน่วย  :ผ้านบาท 
                                                 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทนัตกรรม 

 รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไม้าารรารขายหรือรารให้บริราร 317.42  745.13  119.59  67.40  437.01  812.53 
ต้นทนุขายูผะรารให้บริราร (267.45)  (533.63)  (83.25)  (65.00)  (350.70)  (598.63) 
ก าไรขัน้ต้น 49.97  211.50  36.34  2.40  86.31  213.90 

 
 4 .ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีต้นทนุในรารามัา าหน่าย า านวน 33.28 ผ้านบาท โมยผมผงา านวน 20.40 ผ้านบาท หรือผมผงร้อยผะ 38      
เม่ือเทียบรบัรอบระยะเวผาเมียวรนัของปีร่อน มีสาเหตหุผรัเป็นลผมาาารโครงรารของบริษัทเป็นโครงรารร่อสร้างูผ้วเสร็าูผะพร้อมขาย มงันัน้าึงท า
ให้ต้นทนุในรารามัา าหน่ายในสว่นของรารสง่เสริมรารขายูผะสื่อโฆษณาตา่งๆ ผมผง 
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 5. ต้นทุนทางการเงนิ 
 ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทูผะบริษัทย่อยต้นมีทนุทางรารเงิน า านวน  82.26 ผ้านบาท เปรียบเทียบรับปี 2564 ที่มีา านวน 76.55                
ผ้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึน้า านวน 5.71ผ้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยผะ 7.46 ซึ่งเป็นลผาารต้นทุนมอรเบีย้ของโครงรารที่สร้างเสร็าูผะพร้อมโอน                  
โมยบริษัทต้องรับรแ้ มอรเบีย้ที่เริมขึน้เป็นต้นทนุทางรารเงินของงบร าไรขามทนุรายผะเอียม มงันี ้

 1) รผุม่อสงัหาริมทรัพย์ 
 ต้นทนุทางรารเงิน า านวน 81.95 ผ้านบาท เพิ่มขึน้า านวน 5.83 ผ้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย 7.66 เม่ือเทียบรับรอบระยะเวผาเมียวรัน

ของปีร่อน เป็นลผมาาารรารเบิรรับเงินรแ้ เพื่อน ามาให้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท ต้นทุนมอรเบีย้ของโครงรารที่สร้างเสร็าูผะ
พร้อมโอน โมยบริษัทต้องรับรแ้ มอรเบีย้ที่เริมขึน้เป็นต้นทนุทางรารเงินของงบร าไรขามทนุ 

 2) รผุม่โรงพยาบาผ 
 ต้นทนุทางรารเงิน า านวน 0.31 ผ้านบาท โมยผมผงา านวน 0.12 ผ้านบาท หรือผมผงร้อยผะ 27.91 เม่ือเทียบรับรอบระยะเวผา

เมียวรนัของปีร่อน  
 

                          หน่วย  :ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงพยาบาล 
และคลินิกทนัตกรรม 

 รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ต้นทนุทางรารเงิน (81.95)  (76.12)  (0.31)  (0.43)  (82.26)  (76.55) 
 
 6. ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
  ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหู้ร่บุคคผในวงา ารัม มีราคายตุิธรรม ณ วนัที่ให้สิทธิ ซึ่งคือวนัที่
ประหมุลแ้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทออรูผะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นี ้หุ้นผะ 0.53 บาท โมยพิาารณาาารราคาตผามราคาปิมตามตผามหผรัทรัพย์
ูหง่ประเทศไทย ซึง่สแงรวา่ราคาเสนอขายที่า านวนหุ้นผะ 0.35 บาท ทัง้นีบ้ริษัทบนัทรึสว่นตา่งมงัรผา่วเป็นคา่ให้าา่ยาารราราา่ยโมยให้หุ้นเป็นเรณฑ์ใน
งบร าไรขามทนุูผะร าไรขามทนุเบ็มเสร็าอ่ืน ูผะสว่นเรินทนุาารราราา่ยโมยให้หุ้นเป็นเรณฑ์ในงบูสมงฐานะรารเงิน า านวน 174.60 ผ้านบาท 
 
  างึเรียนมาเพื่อโปรมทราบ 
  
                               ขอูสมงความนบัถือ    
 
 
             )นายสวิารัร์ โผาายะ( 
                                                         ประธานรรรมราร 
 


