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16.  ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

16.1 ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

 
 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย เครื่องและชุดอุปกรณ์ ส ำหรบักำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์กำร
วินิจฉัย และกำรบ ำบัดรักษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งน ำเข้ำจำกผู้ผลิตชั้นน ำในต่ำงประเทศ อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้
ใหบ้รกิำรตรวจวินิจฉยัดำ้นพนัธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบัใหบ้รกิำรตรวจสำรพนัธุกรรมและควำมผิดปกติของทำรกใน
ครรภ์ โดยมีกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำรกับโรงพยำบำลต่ำงๆ ทั่วประเทศ องค์กรกำรกุศล (ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย) สถำบนัศกึษำทำงกำรแพทย ์คลินิก และบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ทัง้ภำครฐัและเอกชน ทัง้นี ้บรษิัทมีบรษิัท
ย่อย 1 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี ท่ีเก่ียวกับสขุภำพและสขุอนำมยั 
อำทิ เครื่องดกัจบัยงุและแมลงดดูเลือด และชดุก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและชีวภำพหกปนเป้ือน นอกจำกนี ้บริษัทยงัเขำ้ลงทุน
ในบริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกับหอ้งปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะหท์ำงกำรแพทย ์(หอ้ง Lab) ซึ่งเป็นกำรใหบ้ริกำรรบัวินจัฉัย/
ตรวจ และวิเครำะหโ์รคเฉพำะทำงหรือโรคติดต่อ  
 
 บริษัทเริ่มน ำผลิตภัณฑเ์ขำ้มำจ ำหน่ำยครัง้แรกตัง้แต่ปี 2539 ภำยใตน้ิติบุคคลที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคุณ
นนัทิยะ ดำรกำนนท ์โดยในปี 2561 บรษิัทไดเ้ริ่มจดัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้
ในอนำคต เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ โดยบริษัทไดร้บัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้น
เครื่องมือทำงกำรแพทย ์และอุปกรณก์ำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ เขำ้มำรวมไวท้ี่บริษัท และรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเขำ้มำที่บริษัท  อะนิวเดย ์จ ำกัด 
(“บรษิัทย่อย” หรือ “AND”) และเปล่ียนสญัญำกับผูข้ำยต่ำงประเทศทกุรำย โดยให ้WINMED หรือ AND เป็นคู่สญัญำแทน 
(รำยละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวขอ้ที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ) ทั้งนี ้บริษัทมี
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 514.16 ลำ้นบำท 492.38 ลำ้นบำท 
และ 530.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำมำรถวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนบนงบกำรเงินรวมของบรษิัท ไดด้งันี ้
 

16.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

 
รำยได้ 
 บรษิัทแบ่งรำยไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร รำยไดค้่ำเช่ำ และ รำยไดอ้ื่น โดยในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับ 477.88 ลำ้นบำท 453.19 ลำ้นบำท และ 490.21 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ มีรำยไดค้่ำเช่ำ เท่ำกับ 36.28 ลำ้นบำท 39.19 ลำ้นบำท และ 40.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และมีรำยไดอ้ื่น 
เท่ำกบั 1.80 ลำ้นบำท 5.92 ลำ้นบำท และ 0.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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โครงสร้ำงรำยได ้
แยกตำมประเภทผลติภัณฑ ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 477.88 92.94 453.19  92.04 490.21 92.40 

 1.1 กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ 442.72 86.11 429.23  87.17 471.19 88.81 
1) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 147.16 28.62 149.88 30.44 137.63 25.94 
2) กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 130.13 25.31 132.73 26.96 151.47 28.55 
3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 122.87 23.90 110.22 22.39 156.02 29.41 
4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั 42.56 8.28 36.40 7.39 26.07 4.91 

 1.2 กลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่น 35.16 6.84 23.96 4.87 19.02 3.59 
2. รำยได้ค่ำเช่ำ 36.28 7.06 39.19 7.96 40.33 7.60 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 514.16 100.00 492.38 100.00 530.54 100.00 

3. รำยไดอ้ื่น 1.80   5.92   0.51  
 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์และ กลุ่ม
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 
 1.1 กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์

  เนื่องดว้ยรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยชดุน ำ้ยำตรวจบำงประเภท บรษิัทตอ้ง
ลงทุนชุดเครื่องมือ และน ำไปติดตั้งใหล้กูคำ้พรอ้มใชง้ำน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจดัซือ้จดัจำ้งน ำ้ยำตรวจวินิจฉัย
ทำงหอ้งปฏิบตัิกำร ที่จะระบุคุณสมบตัิของชดุเครื่องมือเป็นส่วนหน่ึงของประกำศคณุลกัษณะของชุดน ำ้ยำตรวจ
นัน้ๆ โดยบริษัทไม่ไดเ้รียกเก็บค่ำเช่ำจำกชุดเครื่องมือดงักล่ำว ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ บรษิัทจึงแยกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ ออกจำกกำรติดตัง้
เครื่องเพื่อใหพ้รอ้มใชง้ำน (แยกรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดค้่ำเช่ำ) เพื่อสะทอ้นส่ิงตอบแทนจำกกำรแลกเปล่ียน
สินคำ้หรือบริกำรใหช้ดัเจน โดยบริษัทค ำนวณรำยไดค้่ำเช่ำ โดยคิดจำกสัดส่วนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำซ่อมบ ำรุง 
ของเครื่องตรวจวินิจฉยัต่อตน้ทนุรวมในงวดบญัชีนัน้ๆ คณูกบัรำยไดร้วมของงวดบญัชีนัน้  
  ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยท์ี่ชดัเจน รวมถึงกำร
ติดตัง้เครื่องเพื่อใหล้กูคำ้พรอ้มใชง้ำนโดยไม่คิดค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติม บริษัทจึงวิเครำะหร์ำยไดโ้ดยใช้ตวัเลขรำยได้
จำกกำรขำย ที่รวมรำยไดค้่ำเช่ำโดยมีรำยละเอียด รำยไดด้งันี ้   
  ผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทยแ์บ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑด์ูแลสุขภำพสตรี 2) 
กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต และ 4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลล์
บ ำบดั โดยใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์(รวมรำยไดค้่ำเช่ำ) 
เท่ำกับ 479.00 ล้ำนบำท 468.42 ล้ำนบำท และ 511.52 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนเท่ำกบัรอ้ยละ 93.16 รอ้ยละ 95.13 และ รอ้ยละ 96.42 ตำมล ำดบั โดยกำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ เป็นกำร
จ ำหน่ำยให้กับลูกคำ้หน่วยงำนรฐับำลเป็นหลัก อำทิ  โรงพยำบำลรฐับำล และโรงเรียนแพทย ์รองลงมำไดแ้ก่ 
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเอกชน องค์กรกำรกุศล และคลินิกและบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
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(รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวขอ้ที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) ซึ่งจะมีลักษณะกำร
เบิกจ่ำยตำมกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีในแต่ละปี ที่จะครอบคลมุระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม จนถึงวนัที่ 
30 กันยำยน ในปีถัดไป โดยลกูคำ้หน่วยงำนรฐับำลของบริษัท จะซือ้สินคำ้ส่วนใหญ่ในช่วงไตรมำส 3 และ ไตร
มำส 4 ซึ่งส่งผลใหร้ำยไดใ้นช่วงไตรมำส 3 และไตรมำส 4 สงู เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1 และ ไตรมำสที่ 2 โดยหำก
เปรียบเทียบสดัส่วนรำยไดร้ะหว่ำงครึ่งปีแรก กับครึ่งปีหลงั จะมีสดัส่วนรำยไดป้ระมำณ รอ้ยละ 40 และ รอ้ยละ 
60 ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้สำมำรถวิเครำะหก์ำรเปล่ียนแปลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรแยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้ดงันี ้

โครงสร้ำงรำยได ้
แยกตำมกลุ่มผลติภัณฑท์ำงกำรแพทย ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์       
 1) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 157.90  32.96 162.74  34.74 150.54 29.43 
 2) กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 141.45  29.53 145.17  30.99 162.44 31.76 
 3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 133.38  27.85 120.65  25.76 171.94 33.61 
 4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั     46.27  9.66     39.86  8.51 26.60 5.20 
รวมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทย ์ 479.00 100.00 468.42 100.00 511.52  100.00 

หมำยเหตุ : รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทย ์ตำมตำรำงขำ้งตน้ อำ้งอิงตำมตำรำงโครงสรำ้งรำยได ้ในส่วนที่ 2.2 
กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  โดยค ำนวณจำก รำยไดก้ลุ่มผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทย ์บวก
ดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำ เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ไดช้ดัเจนมำกขึน้ 

   
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสูงที่สุด ในปี 2563 ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ควำมปลอดภัยของโลหิต 
รองลงมำไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต กลุ่มผลิตภณัฑด์ูแลสขุภำพสตรี และกลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลล์
บ ำบดั ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทมีแนวโนม้กำรจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้เฉล่ียต่อปี (Compound Annual 
Growth Rate : CAGR) เท่ำกบัรอ้ยละ 3.34% ทัง้นี ้กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 
กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต และกลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั มีอตัรำ CAGR เท่ำกบัรอ้ยละ 
-2.36% รอ้ยละ 7.16% รอ้ยละ 13.54% และรอ้ยละ -24.18% ตำมล ำดบั  

 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.4.16 ส่วนที่ 2.4.16 หนำ้ที่ 4 
 

 
 

1) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 
 บริษัทมีรำยไดจ้ำกผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขภำพสตรี ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 157.90 
ลำ้นบำท 162.74 ลำ้นบำท และ 150.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 32.96 รอ้ยละ 34.74 
และ รอ้ยละ 29.43 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภัณฑก์ลุ่มนี ้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ 1.ผลิตภณัฑก์ลุ่มดูแลสุขภำพสตรี อำทิ 
ผลิตภณัฑส์ ำหรบักำรตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกู ตรวจหำเชือ้ไวรสัเชือ้หนองในเทียม และเชือ้หนองในแท ้เป็น
ตน้ และ 2.บริกำรตรวจวินิจฉยัภำวะต่ำงๆของมำรดำและทำรก อำทิ ตรวจภำวะดำวนซ์ินโดรมตัง้แต่ทำรกอยู่ใน
ครรภม์ำรดำดว้ยกำรตรวจโครโมโซม ตรวจควำมผิดปกติของยีนพันธุกรรม และกำรตรวจหำพำหะกำรเป็นโรค
ต่ำงๆ เป็นตน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑก์ลุ่มนีปี้ 2562 เพิ่มขึน้เทำ่กบั 4.84 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัรำ
รอ้ยละ 3.07 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกปัจจุบัน มีกำรรณรงค์ใหส้ภุำพสตรีใหค้วำมส ำคัญในเรื่องของกำร
ตรวจสขุภำพรวมถึงกำรตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกูมำกขึน้ ซึ่งส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทมีควำมตอ้งกำรใช้
งำนเพิ่มมำกขึน้ ทัง้ในหน่วนงำนของภำครฐั และภำคเอกชน 
 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดล้ดลงเท่ำกับ 12.20 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 7.50 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 โดยสำเหตุหลกัของกำรลดลงมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี ้ เป็นผลิตภัณฑ์ส ำหรบักำรตรวจสุขภำพทั่วไป ซึ่งเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 จึงท ำให้คนทั่ วไป
หลีกเล่ียงกำรเขำ้ในพืน้ท่ีเส่ียงต่อกำรระบำดของโรค ซึ่งไดแ้ก่โรงพยำบำลต่ำงๆ ดงันัน้จึงท ำใหค้นทั่วไปเลือกที่จะ
เล่ือนกำรเขำ้ตรวจสขุภำพออกไปก่อน ส่งผลใหก้ลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรีมีรำยไดล้ดลง 
 

2) กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 
 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกผลิตภัณฑก์ลุ่มธนำคำรโลหิต ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 141.45 ลำ้น
บำท 145.17 ลำ้นบำท และ 162.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.53 รอ้ยละ 30.99 และ 
รอ้ยละ 31.76 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์ส ำหรบักำรบริจำคโลหิต กำรตรวจคุณภำพของโลหิต รวมถึ ง
อุปกรณ์ส ำหรบัจัดเก็บและรกัษำคุณภำพของโลหิตที่อยู่ภำยในถุงโลหิต อำทิ ตัววัดอุณหภูมิ เครื่องเขย่ำ และ 
ตูเ้ย็นเก็บถุงโลหิต เป็นตน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑ์กลุ่มนีใ้นปี 2562 เพิ่มขึน้เท่ำกับ 3.72 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 2.63 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2562 ปริมำณเลือดส ำรองในคลงั
ของศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ มีแนวโนม้ลดลงเรื่อยๆ ศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ จึงไดเ้ชิญชวนผูบ้รจิำคโลหิต รว่ม
บรจิำคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยในโรงพยำบำลต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
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 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มขึน้เท่ำกับ 17.27 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 11.89 
เมื่อเทียบกับปี 2562 จำกเหตุกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลใหช้่วงตน้ปี 2563 ผูบ้รจิำคโลหิต
ลดลงทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงำนต่ำงๆ มีขอ้จ ำกัดในกำรจัดกิจกรรมบริจำคโลหิต ท ำใหป้ริมำณโลหิตที่ไดร้บัลด
น้อยลง แต่ควำมต้องกำรใช้โลหิตยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 ในประเทศไทยดีขึน้ ประกอบกับมีกำรเชิญชวนใหผู้ท้ี่มีสขุภำพร่ำงกำยแข็งแรงมำร่วมบริจำคโลหิต
เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยที่ตอ้งกำรใชโ้ลหิต ท ำใหม้ีผูบ้รจิำคโลหิตกลับมำบรจิำคโลหิตเพิ่มมำกขึน้ โดยเฉพำะในช่วง
ของครึง่ปีหลงั 
 

3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 
 บริษัทมีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มควำมปลอดภัยของโลหิตปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 
133.38 ลำ้นบำท 120.65 ลำ้นบำท และ 171.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.85 รอ้ยละ 
25.76 และ รอ้ยละ 33.62 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มนีเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่ช่วยในกำรตรวจวิเครำะห ์ช่วยท ำลำย หรือยบัยัง้กำรเจรญิเติบโตของ
เชือ้ที่ปนเป้ือนมำกับโลหิตของผูบ้ริจำค เพื่อใหผู้ร้บับรจิำคมั่นใจว่ำโลหิตที่ไดร้บันัน้ เป็นโลหิตที่ปรำศจำกเชือ้ ลด
ควำมเส่ียงจำกกำรเป็นโรคที่ติดต่อผ่ำนทำงโลหิต และกำรแพโ้ลหิตที่ไดร้บั รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑก์ลุ่มนีใ้น
ปี 2562 ลดลงเท่ำกับ 12.73 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 9.54 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำรเพิ่มขึน้
หรือลดลงของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้เป็นไปตำมปรมิำณควำมตอ้งกำรใชข้องโรงพยำบำลในรอบปีนัน้ๆ  
 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มขึน้เท่ำกับ 51.30 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 42.52 
เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 และกระแสข่ำวเรือ่งที่มีผูป่้วยบำง
รำยติดเชือ้จำกกำรรบับริจำคเลือดที่มีกำรปนเป้ือนในอดีตที่ผ่ำนมำ ท ำใหโ้รงพยำบำลหลำยแห่งใหค้วำมส ำคญั
กบัควำมปลอดภยั และปลอดเชือ้ของโลหิตที่จะใหแ้ก่ผูร้บับรจิำคมำกขึน้ 
 

4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั 
 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑก์ลุ่มเทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 46.27 
ลำ้นบำท 39.86 ลำ้นบำท และ 26.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 9.66 รอ้ยละ 8.51 และ 
รอ้ยละ 5.20 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มนีเ้ก่ียวขอ้งกับเซลลต์น้ก ำเนิด หรือ สเต็มเซลล ์(Stem Cell) ไดแ้ก่ อุปกรณส์ ำหรบัเก็บส
เต็มเซลล ์กำรคดัแยกสเต็มเซลล ์รวมถึงกำรน ำสเต็มเซลลไ์ปใช้วิเครำะห ์วินิจฉัย เพื่อน ำกลบัมำรกัษำต่อไป โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่น ำไปใช้ส ำหรับงำนวิจัย (Research Grade) 2.กลุ่มที่
น ำไปใชใ้นกำรรกัษำคนไข ้(Clinical Grade) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑก์ลุ่มนีใ้นปี 2562 ลดลงเท่ำกับ 6.41 
ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 13.85 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งกำรลดลงในปี 2562 เนื่องจำกในปี 2561 
บริษัทได้จ ำหน่ำยเครื่องคัดแยกเสต็มเซลล์ ซึ่ งเป็นเครื่องที่มีมูลค่ำสูงจ ำนวน 2 เครื่อง โดยจ ำหน่ำยให้แก่ 
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณจ์ ำนวน 1 เครื่อง (เปิดใชง้ำนแลว้) และ โรงพยำบำลรำมำธิบดี จ ำนวน 1 เครื่อง แต่ในปี 
2562 บริษัทสำมำรถจ ำหน่ำยเครื่องคัดแยกเสต็มเซลลไ์ดเ้พียง 1 เครื่อง ใหแ้ก่ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ท ำให้
รำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑน์ีล้ดลงในปี 2562  
 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดใ้นกลุ่มนีล้ดลงเท่ำกับ 13.26 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 
33.26 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกบริษัทจ ำหน่ำยได้เฉพำะชุดอุปกรณ์และน ้ำยำตรวจส ำหรับกำรใช้ใน
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หอ้งปฏิบตัิกำร (Research Grade) แต่ส ำหรบัเครื่องคดัแยกเสต็มเซลล ์ยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได ้โดยในช่วง 2-3 
ปีที่ผ่ำนมำ เป็นช่วงที่บริษัทเริ่มน ำเขำ้เครื่องคัดแยกเสต็มเซลล ์เพื่อน ำมำท ำกำรตลำดในประเทศไทย จึงยังไม่
ค่อยเป็นที่ รูจ้ักมำกนัก ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้ลูกค้ำที่บริษัทได้
จ ำหน่ำยเครื่องใหไ้ปแลว้กย็งัไม่สำมำรถเปิดใชง้ำนเครื่องได ้เนื่องจำกผูเ้ชี่ยวชำญที่เป็นผูต้รวจสอบเครื่องก่อนกำร
ใชง้ำนจรงิ ไม่สำมำรถเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศได ้อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัเล็งเห็นว่ำเครื่องคดัแยกเสต็มเซลล ์
เป็นเครื่องที่มีคุณภำพและเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงในกำรรกัษำโรคมะเร็ง บรษิัทจึงมีโครงกำรที่จะท ำหอ้งปฏิบตัิกำร 
ดำ้นกำรเตรียมผลิตภณัฑเ์ซลลเ์พื่อกำรรกัษำดว้ยวิธีเซลลบ์ ำบดั โดยใชเ้ครื่องคดัแยกเสต็มเซลล ์(รำยละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ที่ 6.โครงกำรในอนำคต) 
 

 1.2 กลุ่มผลิตภณัฑอ์ืน่ 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ื่น เท่ำกบั 35.16 ลำ้นบำท 
23.96 ลำ้นบำท และ 19.02 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.84 รอ้ยละ 4.87 และ 3.59 ของรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนินงำน ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องดกัจับยงุและแมลงดดูเลือด ที่บรษิัทย่อยวำงจ ำหน่ำย
ผ่ำนธุรกิจคำ้ปลีก และห้ำงสรรพสินคำ้ต่ำงๆ อำทิ Homepro หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั และเดอะมอลล ์เป็นตน้ 
รวมถึงที่จ  ำหน่ำยใหก้ับผูใ้ช้งำนโดยตรง โดยในปี 2562 มีรำยไดล้ดลงเท่ำกับ 11.20 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็น
อตัรำรอ้ยละ 31.84 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรแข่งขันที่สงูขึน้ของเครื่องดักจับยุงและแมลงดูด
เลือดขนำดเล็ก ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทตระหนกัถึงกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ดงักล่ำว และใหค้วำมส ำคญักบักำร
บริกำรมำกขึน้ รวมถึงกำรสรรหำผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแตกต่ำง เป็นเอกลักษณ์ และมีนวัตกรรม รวมถึงเป็นที่
ตอ้งกำรของลูกคำ้ มำจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ที่หลำกหลำย ซึ่งในช่วงปลำยปี 
2563 บรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องตรวจคดักรองผูป่้วยอตัโนมตัิ ซึ่งบรษิัทคำดว่ำจะเริ่ม
มีรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑด์งักล่ำวในปี 2564  
 ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทมีรำยไดล้ดลง เท่ำกับ 4.94 ลำ้นบำท หรือลดลง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 20.62 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 ซึ่งยอดขำยในปี 2563 บริษัทไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรกำรปิดห้ำงสรรพสินค้ำเป็นกำร
ชั่วครำว ท ำใหผ้ลิตภัณฑท์ี่บริษัทน ำไปวำงจ ำหน่ำยในหำ้งสรรพสินคำ้ต่ำงๆ ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดใ้นช่วงเวลำ
ดงักล่ำว  

  
2. รำยได้อื่น 

 บริษัทมีรำยไดอ้ื่น ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 1.80 ลำ้นบำท 5.92 ลำ้นบำท และ 0.51 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.35 รอ้ยละ 1.20 และ รอ้ยละ 0.10 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดับ ซึ่งรำยไดอ้ื่น
ประกอบดว้ย ก ำไร(ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน ดอกเบีย้รบั และรำยไดเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ  
 

ต้นทุนและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
 ตน้ทนุของบรษิัทอำ้งอิงตำมงบกำรเงินจะประกอบดว้ย ตน้ทนุขำยและบริกำร และ ตน้ทุนค่ำเช่ำ ซึ่งตน้ทนุค่ำเช่ำ 
เกิดจำกกำรจดัท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกับ
ลกูคำ้เท่ำนัน้ (ตน้ทนุค่ำเช่ำ ค ำนวณจำกค่ำเส่ือมรำคำรวมกบัค่ำซ่อมบ ำรุงในงวดบญัชีนัน้ ๆ) ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจน
ในกำรอธิบำยถึงต้นทุนรวม และก ำไรขั้นต้นของบริษัท จึงเป็นกำรน ำเสนอจำกภำพรวมของต้นทุน โดยต้นทุนรวม 
ประกอบดว้ย ตน้ทนุค่ำผลิตภณัฑ ์ค่ำใชจ้่ำยในกำรน ำเขำ้ ค่ำภำษีอำกรน ำเขำ้ และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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หมำยเหตุ : /1 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน เกิดจำก รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร รวมกบัรำยไดค่้ำเช่ำ 
 

 บรษิัทมีตน้ทนุรวมในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 281.65 ลำ้นบำท 255.66 ลำ้นบำท และ 282.33 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นสดัส่วนตน้ทุนรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับรอ้ยละ 54.78 รอ้ยละ 51.92 และ รอ้ยละ 53.21 
ส่งผลให้มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 232.51 ล้ำนบำท 236.72 ล้ำนบำท และ 248.21 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้น
เท่ำกับรอ้ยละ 45.22 รอ้ยละ 48.08 และ รอ้ยละ 46.79 ซึ่งตลอด 3 ปี บริษัทสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คียงเดิม ทั้งนี ้ สัดส่วนตน้ทุนจะมีควำมเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยขึน้อยู่กับสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑท์ี่จ  ำหน่ำยได ้(Product Mix) เนื่องจำกผลิตภัณฑแ์ต่ละประเภทมีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุน อำทิ กำรประมำณกำรกำรสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์ เพื่ อลดจ ำนวนครัง้ในกำร
สั่งซือ้ ซึ่งส่งผลต่อตน้ทนุในส่วนของค่ำขนส่ง เพื่อใหก้ำรบรหิำรตน้ทนุมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 97.61 ล้ำนบำท 92.10 ลำ้นบำท และ 
84.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 18.98 รอ้ยละ 18.71 และรอ้ยละ 15.85 ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  
ตำมล ำดับ โดยบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยหลกั ไดแ้ก่ (1) ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับพนกังำนฝ่ำยขำย อำทิ เงินเดือน โบนสั ค่ำ
นำยหน้ำ และ ค่ำสวัสดิกำร เป็นต้น โดยบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนโดยเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 79 ของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวม (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย อำทิ ค่ำโฆษณำ ค่ำใช้จ่ำยจัดอบรม/สัมมนำ และค่ำ
สนบัสนุนงำนประชุมวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำรประชำสมัพันธ ์และใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับผลิตภณัฑข์องบริษัท 
โดยบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 15 ของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยรวม ทัง้นี ้จะเห็นไดว้่ำในช่วง 
3 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทสำมำรถบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเนื่อง ผ่ำนกำรควบคมุค่ำโฆษณำ/
ประชำสมัพนัธต์่ำงๆ และค่ำนำยหนำ้ใหเ้หมำะสม  

ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยปี 2563 ลดลงเท่ำกับ 8.01 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 8.70 เมื่อเทียบ
กบัปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทมีกำรลดงบประมำณส ำหรบักำรโฆษณำส่งเสริมกำรขำยลง กอปรกับสถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ท ำใหบ้รษิัทตอ้งยกเลิกหรือเลื่อนกำรจดัอบรม สมัมนำต่ำงๆ รวมถึงกำรเขำ้ร่วมงำนประชุม
วิชำกำรประจ ำปีต่ำงๆ ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลง 
 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 และปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 68.44 ลำ้นบำท 88.02 ลำ้นบำท 

และ 94.64 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 13.31 รอ้ยละ 17.88 และรอ้ยละ 17.84 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 
ตำมล ำดับ โดยบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลัก ไดแ้ก่ (1) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และ
สวสัดิกำรต่ำงๆ คิดเป็นเฉล่ียต่อปีประมำณรอ้ยละ 58 ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวม (2) ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
คิดเป็นเฉล่ียต่อปีประมำณรอ้ยละ 8 ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรรวม และ (3) ค่ำที่ปรกึษำและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ คิดเป็น
เฉล่ียต่อปีประมำณรอ้ยละ 8 ทัง้นี ้บริษัทมีสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 

 รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน/1 514.16 100.00 492.38 100.00 530.54 100.00 
ตน้ทนุรวม 281.65 54.78 255.66 51.92 282.33 53.21 
ก ำไรขัน้ตน้ และ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 232.51 45.22 236.72 48.08 248.21 46.79 
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13.31 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 17.88 ในปี 2562 จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน ซึ่งเกิดจำกกำรปรบั
เพิ่มฐำนเงินเดือนและสวสัดิกำรใหส้อดคลอ้งกับอุตสำหกรรม และกำรเพิ่มขึน้ของค่ำที่ปรกึษำและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 
อำทิ ค่ำสอบบญัชี และค่ำตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน เป็นตน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใชจ้่ำยเพื่อเตรียมควำมพรอ้มใน
กำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้เท่ำกับ 6.62 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 
7.52 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้หลกัของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร มำจำกค่ำใชจ้่ำยในส่วนของค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับ
พนกังำน ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และค่ำใชจ้่ำย
ตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชง้ำนอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ 
 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 12.72 ลำ้นบำท 11.02 ลำ้นบำท และ 8.05 

ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.47 รอ้ยละ 2.24 และ รอ้ยละ 1.52 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดับ โดย
ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกเงินกูย้ืมสถำบันกำรเงิน และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ซึ่งบริษัทมี
ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง เป็นผลจำกในปี 2562 บริษัทมีกำรจัดโครงสรำ้งกลุ่มบริษัทโดยควบรวมรำยกำรจำกงบก ำไร
ขำดทนุจำกบรษิัทภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัทัง้หมด ซึ่งท ำใหร้ำยกำรดอกเบีย้จ่ำยในปี 2562 ตอ้งรวมดอกเบีย้จ่ำยของทุก
บรษิัท แต่ในปี 2563 จะรวมเฉพำะบรษิัทกับบรษิัทย่อยเท่ำนัน้ ประกอบกบับริษัทช ำระคืนเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงิน และจำก
ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนไดด้ีขึน้  

 

ก ำไรสุทธิ และอัตรำก ำไรสุทธิ 
บรษิัทมีก ำไรสทุธิในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 40.96 ลำ้นบำท 37.19 ลำ้นบำท และ 51.59 ลำ้นบำท 

หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเทำ่กับรอ้ยละ 7.94 รอ้ยละ 7.46 และ รอ้ยละ 9.71ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดบั ซึ่ง
ในปี 2561 และปี 2562 บรษิัทสำมำรถรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอยู่ในอตัรำที่ใกลเ้คียงกนั แมว้่ำบรษิัทจะมีรำยได้
จำกำรด ำเนินงำนลดลง และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิ่มขึน้ ตำมเหตผุลดงัที่กล่ำวขำ้งตน้ แต่บรษิัทสำมำรถท ำก ำไรขัน้ตน้
ไดด้ีขึน้ จำกกำรบรหิำรตน้ทุนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกบักำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยที่มีแนวโนม้ลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำใหบ้รษิัทยงัคงรกัษำระดบัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทมีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้เท่ำกบั 14.40 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 38.73 เมื่อเทียบ
กบัปี 2562 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรสทุธิดงักล่ำวมำจำกกำรท่ีบรษิัทมีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยที่ลดลงประมำณ 8 ลำ้นบำท 
ประกอบกับตน้ทุนทำงกำรเงินที่ลดลงอีกประมำณ 3 ลำ้นบำท ซึ่งมีสำเหตุของกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ตำมที่ได้
กล่ำวไวก้่อนหนำ้ในหวัขอ้ “ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย” และ “ตน้ทนุทำงกำรเงิน” 

 
 ทัง้นี ้เนื่องจำกบรษิัทและบรษิัทย่อย เช่ำส ำนกังำนและคลงัสินคำ้จำกบคุคลเก่ียวโยง (รำยละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 
2.3 กำรจดักำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร หัวขอ้ที่ 14 รำยกำรระหว่ำงกัน) ซึ่งในอดีตบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรจ่ำยค่ำ
เช่ำใหก้ับบุคคลเก่ียวโยงดังกล่ำว ดงันั้น เพื่อป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต บริษัทและ
บรษิัทย่อยจึงไดพ้ิจำรณำช ำระค่ำเช่ำใหก้ับบคุคลเก่ียวโยง โดยอำ้งอิงค่ำเช่ำจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยเริ่มช ำระในเดือนมกรำคม 2563 ซึ่งหำกอำ้งอิงตำมมำตรฐำนบญัชีฉบบัท่ี 16 จะท ำใหบ้รษิัทและ
บรษิัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชง้ำนอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ เพิ่มขึน้ 6.73 ลำ้นบำทต่อปี (กำรค ำนวณ
ตำมมำตรฐำนบญัชีฉบบัที่ 16 ไม่รวมค่ำส่วนกลำงและค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้นี ้หำกรวมค่ำส่วนกลำงและค่ำสำธำรณปูโภค
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ของบริษัทและบรษิัทย่อย จะเพิ่มขึน้เท่ำกับ 9.14 ลำ้นบำท) ทัง้นี ้เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ในกรณีที่มี
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำกบับคุคลเก่ียวโยงที่มีในปัจจบุนั สำมำรถแสดงได ้ดงัตำรำง 
  (หน่วย : บำท/เดือน) 

ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ WINMED AND 
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบรกิำรส่วนกลำง 423,081.96 31,042.75 
ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้และค่ำบรกิำรส่วนกลำง 105,101.46 97,685.55 

รวม 528,183.42 128,728.30 
 

 ปี 2561 ปี 2562 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ทีไ่ม่ม ีกำรคิดค่ำเช่ำ 
ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 68.27 ลำ้นบำท 62.52 ลำ้นบำท 
ก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 55.55 ลำ้นบำท 51.50 ลำ้นบำท 
อตัรำก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดต้่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 10.80 รอ้ยละ 10.46 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ทีมี่ กำรคิดค่ำเช่ำ 
ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 61.54 ลำ้นบำท 55.79 ลำ้นบำท 
ก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 48.82 ลำ้นบำท 44.77 ลำ้นบำท 
อตัรำก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดต้่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 9.50 รอ้ยละ 9.09 

หมำยเหตุ :  พิจำรณำปรับปรุงค่ ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำใช้งำนอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ 
 อำ้งอิงตำมมลูค่ำรำยกำรที่เกิดขึน้ในปี 2563  

 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับรอ้ยละ 85.36 และรอ้ยละ 36.94 ตำมล ำดับ 
โดยในปี 2560 และปี 2561 ไม่สำมำรถหำอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได ้เนื่องจำกบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบเท่ำกับ 
14.27 ลำ้นบำท และ 3.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุส ำคัญที่ท  ำใหส่้วนของผู้ถือหุน้ติดลบในปีดังกล่ำว เป็นผลมำ
จำกรำยกำรส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทอืน่ก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั เนื่องจำกบรษิัทมีกำรจดัโครงสรำ้งกลุ่ม
บรษิัท เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อเตรียมควำมพรอ้มเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ณ 31 ธันวำคม 2563 มีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกมี
กำรเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตำมสัดส่วน และเพิ่มทุนเพื่อรองรบักำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ละเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชน  

 

16.3 ฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

สินทรัพย ์
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 351.72 ลำ้น
บำท 331.60 ลำ้นบำท และ 492.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีกำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรสินทรพัยท์ี่ส  ำคญั ดงันี ้
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- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร โดย ณ วนัที่ 31 

ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกบั 18.07 ลำ้นบำท 
7.32 ลำ้นบำท และ 8.29 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.14 รอ้ยละ 2.21 และรอ้ยละ 1.69 ของสินทรพัย์
รวมแต่ละปี ตำมล ำดบั 
  

- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น - สทุธิ 
บริษัทมีรำยกำรลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 

และ ปี 2563  เท่ำกับ 148.81 ลำ้นบำท 140.30 ลำ้นบำท และ 174.75 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
42.31 รอ้ยละ 42.31 และรอ้ยละ 35.51 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดับ โดยรำยกำรลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น 
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ เงินทดรองจ่ำย รำยไดค้ำ้งรบั และภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย รำยละเอียด
ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ และลกูหนีห้มนุเวียนอืน่-สทุธิ แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 147.01 135.03 170.05 
หกั ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.89) (0.16) (0.42) 
ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ 143.12 134.86 169.63 
ลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น-สทุธิ 5.69 5.44 5.12 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่-สุทธ ิ 148.81 140.30 174.75 

 
ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ำรคำ้ลดลง จำก ณ สิน้ปี 2561 เท่ำกับ 8.26 ลำ้นบำท และ ณ สิน้ปี 

2563 บรษิัทมีลกูหนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้ จำก ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกบั 34.77 ลำ้นบำท ซึ่งกำรลดลงในปี 2562 และ
เพิ่มขึน้ในปี 2563 ของยอดลกูหนีก้ำรคำ้ เป็นไปตำมยอดรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรท่ีลดง และ เพิ่มขึน้ ในแ 
2562 และ ปี 2563 ตำมล ำดบั  

 

  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 85.98 58.49% 103.02 76.30% 100.79 59.27% 
ไม่เกิน 3 เดือน 47.74 32.47% 25.89 19.17% 56.64 33.31% 
3 - 6 เดือน 4.80 3.27% 4.19 3.10% 10.13 5.96% 
6 - 12 เดือน 3.03 2.06% 0.57 0.42% 2.44 1.43% 
เกินกว่ำ 12 เดือน 5.23 3.56% 0.77 0.57% 0 0.00% 
เช็ครบัล่วงหนำ้ 0.22 0.15% 0.58 0.43% 0.05 0.03% 
ลกูหนีก้ำรคำ้รวม 147.01 100.00% 135.02 100.00% 170.05 100.00% 
หกั ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.89)  (0.16)  (0.42)  
ลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ  143.12  134.86  169.63  
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จำกตำรำงแสดงมลูค่ำลกูหนีก้ำรคำ้แยกตำมอำยุลกูหนีค้งคำ้ง (Aging) ขำ้งตน้ พบว่ำ ลกูหนีก้ำรคำ้
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ี่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระและลกูหนี ้ที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีมูลค่ำเท่ำกับ 133.73 ลำ้นบำท 128.91 ลำ้นบำท และ 157.43 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 90.96 รอ้ยละ 95.47 และรอ้ยละ 92.58 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม ตำมล ำดบั ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหนีท้ี่ยงัไม่ถึงรอบกำรวำงบิลและช ำระเงิน ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทไดน้ ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำรดอ้ยค่ำของ
ลกูหนี ้โดยบริษัทไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีกำรพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกรูปแบบเดิมเป็นกำรรบัรูผ้ล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต สถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน และสถำนกำรณ์ในอนำคต โดยบริษัทเลือกใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ในกำร
ประมำณกำร ซึ่งบริษัทไดพ้ิจำรณำจำกอตัรำกำรเกิดหนีส้ญูในอดีต และพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ตัง้แต่วนัแรกที่ลกูคำ้รำยดงักล่ำวเป็นลกูหนีข้องบริษัท โดยผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำรดอ้ยค่ำของลกูหนี ้ส่งผลใหค้่ำเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 0.42 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2562 เท่ำกับ 
0.26 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2562 บรษิัทใชว้ิธีกำรค ำนวนค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดว้ยอตัรำรอ้ยละ 20 ของ
ยอดลูกหนีท้ี่เกินกว่ำ 365 วัน โดยบริษัทมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 
2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 3.89 ลำ้นบำท 0.16 ลำ้นบำท และ 0.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งนี ้ในปี 2563 
บริษัทไม่มียอดลูกหนี ้ที่ เกินกว่ำ 12 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีมำตรกำรกำรติดตำมลูกหนี ้ที่มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

บรษิัทใหร้ะยะเวลำกำรช ำระหนี ้(Credit Term) กบัลกูคำ้ที่เป็นหนว่ยงำนรฐับำลประมำณ 90 วนั และ
ลกูคำ้ที่เป็นหน่วยงำนเอกชนประมำณ 30-60 วัน  ทั้งนี ้บริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ีย ในปี 2561 ปี 
2562 และปี 2563 เท่ำกบั 93 วนั 105 วนั และ 105 วนั ตำมล ำดบั ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของระยะเวลำกำรเก็บหนี ้
มำจำกมลูค่ำลกูหนีก้ำรคำ้ที่สงูขึน้ ที่ส่วนใหญ่มำกจำกลกูคำ้ภำครฐั เนื่องจำกในปี 2563 ลกูคำ้ภำคเอกชน
ซึ่งรวมถึงโรงพยำบำลเอกชนต่ำงๆ ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ท ำให้
ยอดขำยที่บริษัทท ำได้ ส่วนใหญ่เป็นยอดขำยจำกทำงภำครัฐ ซึ่งมีระยะเวลำกำรช ำระหนี ้ที่นำนกว่ำ
ภำคเอกชน  

 

- สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ 
สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ คือ ลกูหนีจ้ำกกำรใหย้ืมสินคำ้ เนื่องจำกผลิตภณัฑข์องบรษิัทบำงประเภท 

เป็นผลิตภัณฑ์จ ำพวกชุดน ำ้ยำตรวจ และ ชุดอุปกรณ์ตรวจ ซึ่งในบำงกรณีที่ลูกคำ้โรงพยำบำลมีควำม
ตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่ำงเร่งด่วน แต่งบประมำณจดัซือ้ยงัไม่ไดร้บักำรอนุมัติ หรืออยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร
ด ำเนินกำรจดัซือ้ ซึ่งไม่ทนัต่อกำรใชง้ำนของผลิตภณัฑ ์ดงันัน้ ลกูคำ้จึงแจง้ทำงบริษัทโดยใชเ้ป็นวิธีกำรยืม
สินค้ำ และจะท ำกำรสั่งซือ้ตำมมำในภำยหลัง บริษัทมีรำยกำรสินทรัพยท์ี่ เกิดจำกสัญญำ ณ วันที่  31 
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ 19.57 ลำ้นบำท 13.02 ลำ้นบำท และ 7.74 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.56 รอ้ยละ 3.93 และรอ้ยละ 1.57 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั กำรขอยืมสินคำ้ที่
ลกูคำ้โรงพยำบำลมีควำมตอ้งกำรใชต้ำมวิธีกำรที่กล่ำว บริษัทก ำหนดนโยบำยใหลู้กคำ้ตอ้งท ำกำรสั่งซือ้
สินคำ้มำยงับรษิัทภำยใน 180 วนัส ำหรบัลกูคำ้ภำครฐั และ ภำยใน 30 วนั ส ำหรบัลกูคำ้ภำคเอกชน ซึ่งเมื่อ
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ลกูคำ้ท ำกำรสั่งซือ้สินคำ้มำยงับริษัท และบรษิัทไดอ้อกเอกสำรวำงบิลเรียบรอ้ยแลว้ รำยกำรสินทรพัยท์ี่เกิด
จำกสญัญำดงักล่ำว จะเปล่ียนเป็นรำยกำรลกูหนีก้ำรคำ้ของบรษิัท 

 

- สินคำ้คงเหลือ-สทุธิ 
บริษัทมีรำยกำรสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ  

57.85 ลำ้นบำท 59.69 ลำ้นบำท และ 61.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.45 รอ้ยละ 18.00 
และรอ้ยละ 12.54 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดสินคำ้คงเหลือ-สทุธิ ดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป 56.74 50.29 49.53 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1.96 11.30 11.57 
งำนระหวำ่งท ำ 0.43  2.58 
หกั ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินคำ้ลดลง (1.28) (1.91) (1.97) 
รวมสินค้ำคงเหลือ-สุทธ ิ 57.85 59.68 61.71 

 

สินคำ้คงเหลือ-สทุธิส่วนใหญ่ เกิดจำกรำยกำรสินคำ้ส ำเรจ็รูป และรำยกำรสินคำ้ระหว่ำงทำง เนื่องจำก
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์จำกผู้ผลิตต่ำงประเทศหลำยประเทศ ซึ่งบริษัทมี
มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และไม่ท ำใหผ้ลิตภัณฑ์
หมดอำยุหรือเส่ือมสภำพก่อนกำรใชง้ำน โดยบริษัทจะพิจำรณำจำกประวตัิกำรซือ้ผลิตภณัฑข์องลกูคำ้ใน
อดีต ประกอบกับระยะเวลำกำรผลิตและขนส่งสินคำ้จำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศ ซึ่งกำรขนส่งมีหลำกหลำย
รูปแบบทั้งทำงเรือ ทำงเครื่องบิน รวมถึงกำรส่งผ่ำน Fed-ex หรือ DHL ที่มีขอ้ก ำหนดในกำรส่งมอบสินคำ้ 
(International Commercial Terms : Incoterms) แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละผู้ผ ลิต  อำทิ  FCA (Free 
Carrier) EXW (Ex Works) C&F FOB (Free On Board) CIP (Carriage and Insurance Paid) และ CIF 
(Cost, Insurance and Freight) เป็นตน้ ส ำหรบังำนระหว่ำงท ำ ไดแ้ก่ อุปกรณเ์ครื่องดกัยุงที่อยู่ระหว่ำงกำร
ประกอบใหส้มบรูณก์่อนน ำไปจ ำหน่ำย 

บรษิัทไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือมลูคำ่สินคำ้เส่ือมสภำพ ลำ้สมยั โดยพิจำรณำจำกอำยสิุนคำ้ กำร
เคล่ือนไหวของสินค้ำ ควบคู่ไปกับรำคำที่คำดว่ำจะไดร้ับ (Net Realizable Value : NRV) รวมถึงควำม
เป็นไปไดใ้นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้นั้นๆ เมื่อพิจำรณำแลว้ว่ำสินคำ้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยออกได ้ก็จะตัง้ค่ำเผ่ือ
มลูค่ำสินคำ้ลดลงรอ้ยละ 100 ทนัที โดยจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุ 

จำกกำรพิจำรณำมลูค่ำสินคำ้คงเหลือพบว่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีมลูค่ำสินคำ้คงเหลือก่อนหกั
ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินคำ้ลดลงเท่ำกับ 61.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 4.16 เมื่อเทียบกับ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินคำ้ระหว่ำงทำง ซึ่งเป็นสินคำ้ที่บรษิัท
สั่งซือ้และอยู่ระหว่ำงจัดส่งจำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศ และส ำหรบั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินคำ้
คงเหลือก่อนหักค่ำเผ่ือมูลค่ำสินค้ำลดลง เท่ำกับ 63.68 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ ณ วันที่  31 
ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 2.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 3.39 ซึ่งจำกตำรำงจะเห็นได้
ว่ำ มีส่วนของงำนระหว่ำงท ำเพิ่มขึน้ งำนระหว่ำงท ำ ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของเครื่องดกัยงุที่อยู่ระหว่ำงกำรต่อ
ประกอบใหเ้ป็นสินคำ้ส ำเรจ็รูป และน ำไปจ ำหน่ำยต่อไป 
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ใน ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิัทมีระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย เท่ำกบั 98 วนั 92 วนั และ 85 วนั 
ตำมล ำดบั แนวโนม้ระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ียลดลง เป็นผลจำกบรษิัทสำมำรถบรหิำรสินคำ้ส ำเร็จรูปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ บรษิัทเนน้กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ตำมค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ จึงท ำใหม้ีมีสต๊อกสินคำ้
ส ำเรจ็รูปลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  

 

- อปุกรณ-์สทุธิ 
บรษิัทมีรำยกำรอปุกรณ-์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกบั 92.86 ลำ้น

บำท 82.26 ลำ้นบำท และ 103.12 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.40 รอ้ยละ 24.81 และรอ้ยละ 20.96 
ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั มีรำยละเอียดอปุกรณ-์สทุธิ ดงันี ้

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

เครื่องมือแพทย ์ 216.50 86.09 74.68 89.22 108.48 88.53 
อปุกรณเ์ครื่องใชป้ระกอบเครื่องมือแพทย ์ 10.29 4.09 1.73 2.07 3.64 2.97 
อปุกรณอ์ื่นๆ 24.69 9.82 7.29 8.71 10.42 8.50 
รวมอุปกรณ ์ 251.48 100.00 83.70 100.00 122.54 100.00 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (158.62)  (1.44)  (19.42)  

รวมอุปกรณ-์สุทธ ิ 92.86  82.26  103.12  

 
บรษิัทมีมลูค่ำเครื่องมือแพทยก์่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 และปี 2562 

เท่ำกับ 216.50 ลำ้นบำท และ 74.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.09 และรอ้ยละ 89.22 ของมูลค่ำ
อปุกรณร์วม ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทมีมลูค่ำอุปกรณ ์ก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
เท่ำกับ 83.70 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 167.78 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ
รอ้ยละ  66.72 ซึ่งกำรลดลงของมูลค่ำเครื่องมือแพทย ์ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลจำกกำร
ปรบัปรุงกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของเครื่องมือแพทย ์ใหเ้ป็นไปตำมอำยุกำรใช้งำนที่แทจ้ริง เพื่อเตรียมควำม
พรอ้มเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้หำกพิจำรณำมลูค่ำอปุกรณห์ลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ จะพบว่ำ 
บรษิัทมีรำยกำรอปุกรณ-์สทุธิ ใกลเ้คียงกบัปี 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทมีมลูค่ำอปุกรณก์่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมเท่ำกบั 122.54 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 38.84 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 46.40 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรซือ้เครื่องมือแพทย ์เพื่อน ำไปติดตัง้ใหแ้ก่ลกูคำ้โรงพยำบำล อำทิ โรงพยำบำลสรรพ
สิทธิประสงค์ และ โรงพยำบำลปัตตำนี ที่ได้สั่งซือ้เครื่องส ำหรบักำรวิเครำะห์กำรติดเชื ้อไวรัสผ่ำนกำร
ตรวจสอบโลหิตไปติดตัง้ เป็นตน้ 

 

- สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 

มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรก โดยบริษัทรบัรูห้นีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน
ดว้ยมลูค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่ซึ่งคิดลดจำกอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
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ของกลุ่มบรษิัท โดยบรษิัทมีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เทำ่กบั 62.15 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.63 ของสินทรพัย ์

 
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 

บริษัทมีสินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  
เท่ำกบั 0.06 ลำ้นบำท 0 ลำ้นบำท และ 45.71 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 0 และรอ้ยละ 9.29 
ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมูลค่ำที่เพิ่มขึน้ในปี 2563 เนื่องจำกบริษัทซือ้เงินลงทุนในหุน้สำมัญของ 
Pro-Lab จำก WHO จ ำนวน 250,956 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 12.55 ในรำคำหุน้ละ 166.08 บำท รวม
เป็นมูลค่ำ 41.68 ลำ้นบำท เพื่อจัดโครงสรำ้งกลุ่มบริษัทและป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจ
เกิดขึน้ในอนำคต ส ำหรบักำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ นอกจำกนี ้
บริษัทยงัมีรำยกำรวำงเงินประกันกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลังสินคำ้มลูค่ำ 4.04 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นไป
ตำมเงื่อนไขสญัญำเช่ำที่มีกบับคุคลเก่ียวโยง (รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมหวัขอ้ 2.3.14 รำยกำรระหว่ำงกนั) 

 
หนีส้ิน 
 บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคมปี 2561 ปี 2562 และ ปี  2563 เท่ำกับ 355.15 ลำ้นบำท 241.04 ลำ้น
บำท และ 303.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรหนีสิ้นที่ส  ำคญั ดงันี ้

 
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

บรษิัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในประเทศ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 
2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 243.70 ลำ้นบำท 104.63 ลำ้นบำท และ 155.78 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 69.29 รอ้ยละ 31.55 และรอ้ยละ 31.66 ของสินทรพัย์รวม ตำมล ำดับ ซึ่งเงินกู้ระยะสั้น
ดงักล่ำวส่วนใหญ่มีไวเ้พื่อกำรสั่งซือ้สินคำ้มำจ ำหน่ำย ในปี 2562 บริษัทช ำระคืนเงินกูเ้บิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นใหก้ับสถำบันกำรเงินรวมจ ำนวน 86.05 ลำ้นบำท แบ่งเป็นกำรช ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋ว
สญัญำใชเ้งิน และเงินกูย้ืมระยะสัน้ เท่ำกบั 61.64 ลำ้นบำท และช ำระคืนวงเงินสินเชื่อเพื่อกำรน ำเขำ้ (Trust 
Receipt : T/R) เท่ำกบั 24.41 ลำ้นบำท 

 
- เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 

บริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 
เทำ่กบั 48.26 ลำ้นบำท 69.29 ลำ้นบำท และ 58.67 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 13.72 รอ้ยละ 20.90 และรอ้ย
ละ 11.92 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย รำยไดร้บัล่วงหนำ้ ค่ำใชจ้่ำยคำ้ง
จ่ำย และเจำ้หนีอ้ื่น  

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 25.41 52.66 40.37 58.26 35.82 61.06 
เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 22.85 47.34 28.92 41.74 22.84 38.94 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ 0.68 1.41 0.49 0.71 0.37 0.63 
ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 8.54 17.70 14.21 20.51 16.10 27.45 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.4.16 ส่วนที่ 2.4.16 หนำ้ที่ 15 
 

เจำ้หนีอ้ื่นๆ 13.63 28.23 14.22 20.52 6.37 10.86 
รวมเจำ้หนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น  48.26 100.00 69.29 100.00 58.66 100.00 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 21.03 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ในอัตรำรอ้ยละ 43.58 และ ณ วันที่  31 
ธันวำคม 2563 บรษิัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 
10.63 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำรอ้ยละ 15.34 โดยบริษัทมีรำยกำรค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยเพิ่มขึน้ 
ซึ่งเป็นรำยกำรเงินเดือน และรำยกำรโบนสัคำ้งจ่ำย เนื่องจำกกำรจ่ำยจะท ำกำรจ่ำยในรอบเดือนถดัไป ส่วน
รำยกำรเจำ้หนีอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย เจำ้หนีค้่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรขนส่ง ค่ำจดัส่งพสัด ุและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทัง้นี ้
บริษัทไดร้บัเครดิตเทอมจำกเจ้ำหนีก้ำรคำ้ประมำณ 30-90 วัน ขึน้อยู่กับเงื่อนไขกำรช ำระเงินของเจำ้หนี ้
กำรคำ้แต่ละรำย โดยบริษัทมีระยะเวลำช ำระหนี ้ในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ำกับ 86 วนั 104 วนั และ 84 วัน 
ตำมล ำดบั ซึ่งระยะเวลำช ำระหนีท้ี่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นผลมำจำกมลูค่ำตน้ทุนที่ต  ่ำเมื่อเทียบกับปี 2561 
และปี 2563 จำกส่วนผสมของสินคำ้ที่จ  ำหน่ำย (Product Mix) ประกอบกับบริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำร
เจำ้หนีก้ำรคำ้ไดด้ีขึน้ ดังจะเห็นไดจ้ำกมลูค่ำเจ้ำหนีก้ำรคำ้ที่มีแนวโนม้สงูขึน้จำกปี 2561 ซึ่งระยะเวลำกำร
ช ำระหนีท้ี่เปล่ียนแปลง จะอำ้งอิงตำมสดัส่วนกำรซือ้ของจำกเจำ้หนีท้ี่ใหเ้ครดิตเทอมที่ต่ำงกนั 

 

- หนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 
หนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำ หมำยถึง เงินรบัล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ ซึ่งลกูคำ้ช ำระเงินค่ำสินคำ้ใหก้บับรษิัทแลว้ 

แต่ยงัไม่มีควำมประสงคใ์หส่้งสินคำ้ เนื่องจำกสถำนที่จดัเก็บไม่เพียงพอ หรือยงัไม่ตอ้งกำรใชสิ้นคำ้ ลกูคำ้
ขอฝำกสินคำ้ไวท้ี่คลงัของบรษิัทก่อน โดยมีรำยละเอียดกำรรบัฝำกสินคำ้เป็น ดงันี ้ 

รบัฝำกแบบไม่ระบุ lot ของสินคำ้ กรณีนี ้บริษัทยังไม่ไดโ้อนควำมเส่ียงและอ ำนำจควบคุมไปยัง
ลูกคำ้ บริษัทจึงมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรสินคำ้ในคลังเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดได ้อำทิ ผลิตภัณฑ์
ประเภทชดุน ำ้ยำตรวจ ที่มีอำยกุำรใชง้ำนประมำณ 6 เดือน บรษิัทจะท ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำร/จดัส่งน ำ้ยำแต่
ละ lot ใหแ้ก่ลกูคำ้ที่ฝำกสินคำ้ไวก้บับรษิัทแต่ละรำย เพื่อไม่ใหผ้ลิตภณัฑห์มดอำยกุ่อนกำรใชง้ำน  

ทั้งนี ้บริษัทมีนโยบำยที่จะรบัฝำกสินคำ้ไม่เกิน 365 วัน และมีกำรส่ือสำรกับลูกคำ้เก่ียวกับปริมำณ
สินคำ้คงเหลือที่รบัฝำกเป็นระยะๆ ซึ่งรูปแบบกำรรบัฝำกสินคำ้ดงักล่ำว ถือเป็นรูปแบบกำรด ำเนินธุรกจิปกติ
ของธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรซือ้สินคำ้ของโรงพยำบำล โดยบรษิัทมีรำยกำรหนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำ ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ 31.19 ลำ้นบำท 36.37 ลำ้นบำท และ 7.28 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 8.87 รอ้ยละ 10.97 และรอ้ยละ 1.48 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ซึ่งจะเหน็
ได้ว่ำ ในปี 2563 บริษัทมีมูลค่ำของรำยกำรหนี ้สินที่เกิดจำกสัญญำลดลง เนื่องจำกบริษัทมีกำรบริหำร
จดักำรสินคำ้รบัฝำก โดยติดตำมกำรใชง้ำนและหำรือร่วมกับลกูคำ้เพื่อน ำส่งสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมเวลำที่
เหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
- หนีสิ้นสญัญำอนพุนัธ ์

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำง
กำรเงิน มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรก โดย บริษัทมีหนีสิ้นสัญญำอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 
0.12 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.02 ของหนีสิ้นและส่วนของเจำ้ของรวม 
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- หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

บรษิัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิเป็นปีแรกตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยบริษัทรบัรูห้นีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ย
มลูค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่โดยคิดลดจำกอตัรำดอกเบีย้ตำมนัยของสัญญำ
เช่ำหรืออัตรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท สญัญำเช่ำที่เกิดขึน้เป็นกำรเช่ำกับบริษัทเก่ียวโยง 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ที่ 5 ทรพัยสิ์นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ) ซึ่งก่อน
หนำ้นี ้ไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำระหว่ำงกนั ดงันัน้ บรษิัทจึงบนัทึกหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 เท่ำกบั 44.46 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.04 ของสินทรพัยข์องรวม ตำมล ำดบั  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ติดลบเท่ำกับ 3.43 ลำ้นบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 และ 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 90.56 ลำ้นบำท และ 188.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี ้ในระหว่ำงปี 2562 
บริษัทไดร้บัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือทำงกำรแพทย ์เคมีภณัฑ ์และวสัดอุุปกรณก์ำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ 
รวมถึงรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นคำ้ปลีกจำกบริษัทที่เก่ียวขอ้ง (รำยละเอียดเพิ่มเติม หัวขอ้ 2.4.15 ขอ้มลูทำงกำรเงินที่
ส  ำคญั) และกำรรบัโอนสินทรพัยห์ลักที่มีเนือ้หำเป็นนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจไดสิ้น้สดุลงเมื่อวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทอื่นก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน เฉพำะในปี 2561 จ ำนวน 
(66.46) ลำ้นบำท ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรส่วนของเจำ้ของที่ส  ำคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีดงันี ้
 

- ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 
บรษิัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 

เท่ำกบั 55.00 ลำ้นบำท 55.00 ลำ้นบำท และ 140.00 ลำ้นบำท 
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 มีมตอินมุตัิกำรเปล่ียนมลูค่ำหุน้ที่

ตรำไวข้องบริษัท โดยเปล่ียนจำกเดิมที่มีมูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท และมีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของจำก 55.00 ลำ้นบำท เป็น 200.00 ลำ้นบำท ดว้ยกำรออก
หุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 290,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสดัส่วน จ ำนวน 170,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท โดยบรษิัทไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่  2 กันยำยน 2563 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท และมีทุนช ำระแลว้ 140.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมัญจ ำนวน 
280,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท หุน้สำมญัเพิ่มทนุส่วนที่เหลือจ ำนวน 60,000,000 หุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท จดัสรรไวเ้พื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของทนุช ำระแลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำย IPO  

 

- ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
บริษัทมีก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 จ ำนวน 7.53 

ลำ้นบำท 33.65 ลำ้นบำท และ 38.57 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 2.14 รอ้ยละ 10.15 และรอ้ยละ 
7.84 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ตวัเลขที่เปล่ียนแปลงในแต่ละปี เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีนัน้ๆ ซึ่งมี
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรในปี 2561 จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท ปี 2562 จ ำนวน 8.24 ลำ้นบำท 
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และมีมติอนุมัติจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่  20 
พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 45.00 ลำ้นบำท  

 

ทัง้นี ้บรษิัทมีรำยกำรท่ีเกิดภำยหลงังบกำรเงินงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ไดแ้ก่  
1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพันธ ์2564 มีมติซือ้ที่ดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรำ้ง จำก WHO โดยรำคำซือ้อ้ำงอิงจำกรำคำประเมินซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินรำคำที่ได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.เพื่อใชเ้ป็นอำคำรเพื่อรองรบัโครงกำรลงทุนในอนำคตของบริษัท มูลค่ำ 
25.46 ลำ้นบำท โดยมีแหล่งเงินทุนในกำรซือ้ที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้งจำกกำรขอรบักำรสนบัสนุนวงเงิน
สินเชื่อจำกสถำบนักำรเงิน และคำดว่ำจะช ำระค่ำซือ้ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้งดงักล่ำวภำยในเดือนเมษำยน 
2564  

2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ำยปันผล
ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 41.69 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในเดือนเมษำยน 2564  

 
 ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวทัง้สองรำยกำร จะส่งผลกระทบต่อส่วนของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ส่วนของหนีสิ้นก่อนกำรซือ้อำคำร 303.31 ลำ้นบำท 
บวก มลูค่ำภำระหนีท้ี่เพิ่มขึน้ส ำหรบัซือ้อำคำร  25.46 ลำ้นบำท 
ส่วนของหนีสิ้นหลงักำรซือ้อำคำร 328.77 ลำ้นบำท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ก่อนจ่ำยเงินปันผล 188.79 ลำ้นบำท 
หกั เงินปันผลจ่ำย   41.69 ลำ้นบำท 
ส่วนของผูถื้อหุน้หลงัจ่ำยเงินปันผล 147.10 ลำ้นบำท 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบกำรเงินรวม) 2.24 เทำ่ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร) 2.09 เทำ่ 

มลูค่ำหุน้ตำมบญัชี (Book Value) 0.53 บำทต่อหุน้ (พิจำรณำจำกทนุช ำระแลว้)  
0.37 บำทต่อหุน้ (พิจำรณำจำกทนุจดทะเบยีน) 

 

ทัง้นี ้ส ำหรบัอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ภำยหลงักำรท ำรำยกำร ยงัคงเป็นไปตำมเงื่อนไขสญัญำเงินกูก้บั
สถำบันทำงกำรเงิน (อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เรียบรอ้ยแลว้ จะท ำใหม้ีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ และส่งผลใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ลดลง 
 

อัตรำสว่นโครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 
 บริษัทมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 เท่ำกับ 2.66 เท่ำ และ 1.61 
เท่ำ ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจำ้ของลดลง เนื่องจำก
สดัส่วนกำรเพิ่มขึน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ มำกกว่ำสดัส่วนกำรเพิ่มของส่วนของหนีสิ้น โดยในส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จำกกำร
เพิ่มทุนเพื่อรองรบักำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย ์และส ำหรบัส่วนของหนีสิ้นเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตำม
สญัญำเช่ำจำกกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ บรษิัทมีเงื่อนไขตำม
สญัญำเงินกูก้บัสถำบนักำรเงินใหต้อ้งรกัษำอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจำ้ของไม่ใหเ้กิน 2.50 เท่ำ จำกตวัเลขทำงกำรเงิน
ในงบเฉพำะกิจกำร (อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 
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2.32 เท่ำ) ซึ่งรองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรดำ้นกำรเงินไดร้บัมอบหมำยใหด้แูลติดตำมประเด็นนีอ้ย่ำงใกลช้ิด เพื่อไม่ใหผิ้ด
เงื่อนไขกับเจำ้หนีส้ถำบันกำรเงิน ทั้งนี ้ภำยหลังจำกกำรระดมทุนเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) 
บรษิัทจะมีอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีดีขึน้และยงัคงเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงิน 
 บรษิัทมีอตัรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย/ภำษีเงินได/้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 และ 2563 เท่ำกับ 2.73 เท่ำ 1.29 เท่ำ และ 1.61 เท่ำ ตำมล ำดับ โดยบริษัทและ
บรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนดงักล่ำวลดลงต่อเนื่อง เป็นผลจำกกำรลดลงของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืม
ระยะสัน้ที่มีกับเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงิน และกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย/ภำษีเงินได/้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึน้จำกรำยกำรค่ำใชจ้่ำยตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชง้ำนอำคำรและคลงัสินคำ้  
 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้และภำระผูกพัน 
 บรษิัทมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 5.26 
เท่ำ 8.72 เท่ำ และ 3.46 เท่ำ ตำมล ำดับ ในปี 2562 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีกระแส
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมำจำกเจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้  ในปี 2563 บริษัทมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ลดลง เนื่องจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนลดลง โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดลง
ของหนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรจะติดตำมดแูลสภำพคล่องทำงกำรเงินอยู่อย่ำงใกลช้ิด 
 บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ 
0.37 เท่ำ 0.78 เท่ำ และ 0.58 เท่ำ ตำมล ำดบั ในปี 2562 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนัเพิ่มขึน้ เนื่องจำก
บรษิัทมีกระแสเงินสดจำกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ ในปี 2563 บรษิัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัลดลง เนื่องจำกใน
ปี 2563 บรษิัทไดเ้ขำ้ซือ้เงินลงทนุใน Pro-Lab และมีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 45 ลำ้นบำท 
 
สภำพคล่อง 
 บรษิัทมีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกบั 246.41 ลำ้นบำท 225.05 
ลำ้นบำท และ 256.03 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70.06 รอ้ยละ 67.87 และรอ้ยละ 52.03 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 
โดยมีรำยกำรสินทรพัยห์มนุเวียนที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น สินทรพัย์
ตำมสญัญำ และสินคำ้คงเหลือ 
 บริษัทมีหนีสิ้นหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ เท่ำกับ 341.02 ลำ้นบำท 
224.26 ลำ้นบำท และ 236.95 ลำ้นบำท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.96 รอ้ยละ 67.63 และรอ้ยละ 48.15 ของสินทรพัยร์วม 
ตำมล ำดบั โดยมีรำยกำรหนีสิ้นหมนุเวียนที่ส  ำคัญ ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และ
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และ หนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 
 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 0.72 เท่ำ 1.00 เท่ำ 
และ 1.08 เท่ำ ตำมล ำดบั และมีอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็เท่ำกบั 0.55 เท่ำ 0.72 เท่ำ และ 0.81 เท่ำ ตำมล ำดบั บรษิัท
มีแนวโนม้อตัรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มุนเวียนตำมเหตุผลที่กล่ำว
ก่อนหนำ้ ในขณะที่บรษิัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนลดลง ซึ่งเป็นผลจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหนีเ้งินกูเ้บิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สัน้ใหก้บัสถำบนักำรเงิน จึงท ำใหผ้ลใหอ้ตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเพิม่ขึน้
ต่อเนื่อง นอกจำกนีห้ำกพิจำรณำวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะเห็นว่ำวงจรเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 
และ ปี 2563 เท่ำกับ 105 วัน 93 วัน และ 106 วัน ตำมล ำดับ ซึ่งฝ่ำยบริหำรจะเนน้ติดตำมดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงิน
อย่ำงใกลช้ิด โดยเฉพำะกำรติดตำมเก็บหนีจ้ำกลกูหนีก้ำรคำ้ไม่ใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ 
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กระแสเงนิสด 
 บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 63.87 ลำ้น
บำท 78.01 ลำ้นบำท และ 8.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเพิ่มขึน้
จำกปี 2561 จ ำนวน 14.14 ลำ้นบำท เนื่องจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ และบรษิัทสำมำรถบริหำรจดักำรสินคำ้
คงคลงัไดด้ี ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรมีระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียลดลงจำก 98 วนั เป็น 92 วนั ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีเงินสด
สทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 69.87 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัทมียอดหนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำ
ลดลง 
 บรษิัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั (14.42) ลำ้นบำท 
(20.24) ลำ้นบำท และ (97.24) ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยในเดือน มิถุนำยน ปี 2563 บรษิัทมีกำรลงทุนซือ้หุน้สำมัญของ 
Pro-Lab ในมลูค่ำ 41.68 ลำ้นบำท เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อกำร
เตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหำเงินในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 31.08 ลำ้น
บำท (105.32) ลำ้นบำท และ 90.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 2561 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 
ในขณะที่ปี 2562 บริษัทช ำระคืนเงินกูเ้บิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสัน้ใหก้บัสถำบนักำรเงินจ ำนวน 86.05 ลำ้น
บำท โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท และ 8.24 ลำ้นบำท ส ำหรบัปี 2563 
บรษิัทมีกำรเพิ่มทนุใหผู้ถื้อหุน้เดิมอีก 85 ลำ้นบำท และกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 
45.00 ลำ้นบำท  
 

16.4 ปัจจัยทีอ่ำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 

 

 ปัจจยัและอิทธิพลที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต นอกเหนือจำกที่ไดก้ล่ำวไวแ้ลว้
ในหวัขอ้ปัจจยัควำมเส่ียง มีรำยละเอียดดงันี ้
 

1. กำรลดลงของก ำไรต่อหุน้เนื่องจำกจ ำนวนหุน้ที่เพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อ
ประชำชนในครัง้นี ้
 ตำมที่ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 วนัที่ 28 สิงหำคม 2563 มีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท จ ำนวน 120,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering 
: IPO) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของทุนช ำระแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำย IPO ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 400 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 0.50 บำท และมีทนุช ำระแลว้ 
140.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 280 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 จำกขอ้มลูงบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแลว้ส ำหรบังวด 4 ไตรมำสล่ำสดุ (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) บริษัทมีก ำไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท เท่ำกับ 51.59 ลำ้นบำท เมื่อน ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้
ก่อนกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ (จ ำนวน 280 ลำ้นหุน้) จะไดเ้ท่ำกับ 0.18 บำทต่อหุน้ ซึ่งภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ IPO 
ดงักล่ำว บรษิัทจะมีหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ จ ำนวน 400 ลำ้นหุน้ ดงันั้น กำรเพิ่มทนุในครัง้นีอ้ำจส่งผลใหม้ลูค่ำก ำไรต่อ
หุน้ของบรษิัทที่จะเกิดขึน้ในอนำคตลดลง หำกก ำไรสทุธิของบรษิัทมีอตัรำกำรเติบโตต ่ำกว่ำอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนหุน้
สำมญัดงักล่ำว 
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2. ผลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
 บรษิัทไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 เนื่องจำกผลิตภณัฑข์องบริษัทเป็นกำรจ ำหน่ำยเขำ้
โรงพยำบำล เพื่อกำรตรวจวินิจฉัยและรกัษำ ซึ่งจำกสถำนกำรณด์งักล่ำวส่งผลใหผู้ป่้วย หรือผูท้ี่ตอ้งกำรเขำ้ตรวจสขุภำพ
ทั่วไป ชะลอกำรเขำ้รบักำรรกัษำ หรือรบักำรตรวจโดยเขำ้ใจว่ำโรงพยำบำลเป็นสถำนท่ีที่มีควำมเส่ียงสงูต่อกำรแพร่ระบำด 
และในโรงพยำบำลบำงแห่งก็มีผูต้ิดเชือ้เขำ้รบักำรรกัษำอยู่ ดังนั้น ผลิตภัณฑท์ี่บริษัทจ ำหน่ำยใหแ้ก่โรงพยำบำลเพื่อกำร
ตรวจวินิจฉยัต่ำงๆ จึงมียอดที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2563 บรษิัทคำดว่ำ
ผลประกอบกำรของบรษิัทจะกลบัมำดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นผลจำกแนวโนม้กำรแพร่ระบำดใน
เมืองไทยนอ้ยลง และประชำชนตระหนกัถึงควำมเส่ียงและใหค้วำมส ำคญัในกำรดแูลตวัเองมำกขึน้  
 ส ำหรบับริษัทย่อยมีรูปแบบกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่เป็นกำรวำงจ ำหน่ำยผ่ำนหำ้งสรรพสินคำ้ต่ำงๆ ซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรกำรปิดกิจกำรเป็นกำรชั่วครำว มำตรกำร Social Distancing รวมทั้ง บำงช่วงเวลำที่ทำง
ภำครฐัประกำศเคอรฟิ์ว ส่งผลใหย้อดขำยในช่วงเวลำดังกล่ำวลดลงไปเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคำดว่ำผล
ประกอบกำรของบริษัทย่อยจะกลบัมำดีขึน้ซึ่งเป็นผลจำกกำรเห็นแนวโนม้ที่หำ้งสรรพสินคำ้ทกุแห่งกลบัมำเปิดด ำเนินกำร
ไดต้ำมปกติจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมืองตัง้แต่เดือนกนัยำยนเป็นตน้มำ 


