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เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ
งวดสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทมผีล

การด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 โดยมีรายได้จากการด าเนินงานเท่ากับ 116.36 ล้านบาท ลดลง 2.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 1.79 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่งวดครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน 

235.32 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 (ที่มิได้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563) ร้อยละ 

4.22 และมีก าไรสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 14.47 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 1.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.47 โดยมีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อก าไรสุทธิของบริษัท

ได้แก่ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการด าเนินการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในช่วง

เดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 5.32 ล้านบาท หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมีก าไรสุทธิหลังภาษทีี่ปรับปรุง

แล้วในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 18.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.38 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.56 เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยคิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น 
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งบก ำไรขำดทุนไตรมำสที่ 2/2564 

 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษัทมรีายได้จากการด าเนินงานท้ังสิ้น 116.32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 2.05 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 1.79 โดยรายได้จากการด าเนินงานแบ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการ 105.17 ล้านบาทและรายได้จากค่าเช่า 

11.19 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.38 และร้อยละ 9.62 ตามล าดับ โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายเป็นผลมาจาก

การรับรู้รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการ สปสช. ในการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

ก ำไรขั้นต้น 

 บริษัทมีต้นทุนรวมในไตรมาสที่ 2/2564 เท่ากับ 64.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 2.71 ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 4.36 โดยบริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 45.64 เป็นร้อยละ 

44.28 โดยมีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนซึ่งเกิดจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2564 อย่างไรก็ตามบริษัทมี

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 0.39 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.88 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากบริษัท

ได้มีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัทได้มีการปรับกระบวนการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นควบรวมทีมพนักงานฝ่ายขายและการตลาด ซึ่งท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วน

ดังกล่าว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 6.87 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.85 

โดยส่งผลให้บริษัทมีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเท่ากับ 5.57 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 4.95 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.07  

เหตุผลหลักท่ีท าให้ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกิดขึ้นส าหรับการ

ด าเนินการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมกว่า 5.32 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทจะมีก าไรก่อน

ต้นทุนทางการเงินและภาษีจากการด าเนินงานปกติเท่ากับ 10.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.46 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ในไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงจาก 1.94 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 1.64 ล้านบาท 

ซึ่งคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.43 โดยเป็นผลมาจากการช าระคืนหนี้สถาบันการเงิน โดยใช้เงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่

สาธารณชนเป็นครั้งแรก  

ก ำไรสุทธิ 

 บริษัทมีก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2564 ทั้งสิ้น 3.91 ล้านบาท โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 2.89 ล้าน

บาท โดยบริษัทมีก าไรต่อหุ้นในไตรมาส 2/2564 และไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น และ 0.06 บาทต่อหุ้นตามล าดับ 

โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อก าไรสุทธิได้แก่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นแก่

สาธารณชนเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 5.32 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากปรับปรุงรายการก าไร

สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมีก าไรสุทธิหลังภาษีที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เท่ากับ 8.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1.36 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.07 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.026 บาทต่อหุ้น 
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งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564  

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

 ในครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานเท่ากับ 235.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน้าที่ 245.69 ล้านบาท ลดลง 10.37 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 4.22 โดยการลดลงของยอดขายเป็นผลมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของการบริจาคโลหิต และการลดลงของความต้องการใช้

โลหิตจากจ านวนผู้ป่วยผ่าตัดลดลง จากนโยบายภาครัฐในการเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่จ าเป็นออกไปก่อน  

ก ำไรขั้นต้น 

 บริษัทมอีัตราการท าก าไรขั้นต้นในครึ่งปีแรกของปี 2564 และปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 46.35 และร้อยละ 46.72 ตามล าดบั 

โดยมีต้นทุนรวมในครึ่งปีแรกของปี 2564 เท่ากับ 126.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 4.67 ล้านบาทหรือ

ลดลงร้อยละ 3.56  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 

 ครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 6.82 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าใน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรพัย์ดังท่ีกลา่ว

ไปข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีในครึ่งปีแรกของปี 2564 อยู่ที่ 19.31 ล้านบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า 4.08 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.44 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการจดทะเบียนเขา้สู่

ตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก บริษัทจะมีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีกว่า 24.68 ล้านบาท 

ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ากว่า 1.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพ่ิมขึ้น 0.19 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน้าโดยเกิดจากการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564  

ก ำไรสุทธิ 

 บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับครึ่งปีแรกของปี 2564 อยู่ที่ 14.47 ล้านบาทลดลง 1.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.47 เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิส าหรับครึ่งปีแรกอยู่ที่ 16.34 ล้านบาท โดยมีก าไรต่อหุ้นในงวดครึ่งปีแรกของปี 

2563 และ 2564 เท่ากับ 0.15 และ 0.05 ตามล าดับ สาเหตุหลักที่มีผลต่อก าไรของบริษัทเกิดจากส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก ในช่วง

เดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามหากปรับปรุงรายการก าไรสุทธิด้วยค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมีก าไรสุทธิหลังภาษีที่ปรับปรุงแล้ว

ส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2564 เท่ากับ 18.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.38 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.56 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น 

กำรปรับปรุงก ำไรสุทธิด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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ภำพรวมธุรกิจ โดยแยกตำมกลุ่มธุรกิจ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบไปด้วยรายได้จากสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑอ์ื่น โดย

มีสัดส่วนร้อยละ 95.34 และร้อยละ 4.7 ตามล าดับ โดยภาพรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์มีรายได้รวมลดลง 11.45 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 4.86 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มขึ้น 1.08 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.90 โดย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิตและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิตลดลงร้อยละ 13.40 และร้อยละ 10.56 ตามล าดับ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น 16.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.63 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูร้ายได้จากโครงการ สปสช. (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ในการ

ส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มประชากรไทยซึ่งมีจ านวนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิตและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิตของบริษัทมีรายได้ลดลง โดยมีสาเหตุจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2564 ส่งผลให้เกิดจากการบริจาคโลหิตลดลง 

รวมทั้งความต้องการในการใช้โลหิตลดลงจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีการเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่จ าเป็น

ออกไปก่อน  

 ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.90 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนโดย มีสาเหตุจากการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีมากขึ้น  
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ภำพรวมฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 667.35 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 175.24 ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 35.61 โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 57.74 และร้อยละ 42.26 

ตามล าดับ 

 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ทั้งสิ้น 129 ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 50.50 โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดได้แก่รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 143 

ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการได้รับเงินจากการระดมทุนเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.47 หรือคิดเป็นกว่า 45.95 ล้านบาทโดยมี

การเปลี่ยนแปลงหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นกว่า 43 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุน

เพิ่มเติมในการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจไวรัส HPV และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์บ าบัด 
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 หนี้สิน 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 91.18 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 145.77 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นลดลงร้อยละ 61.52 ในขณะที่หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง 11.45 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 โดยหนี้สินรวมลดลงจาก 

303.31 ล้าน ณ สิ้นปี 2563 มาเป็น 146.09 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2564  จากการช าระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 521.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 เท่ากับ 332.46 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 176.10 โดยมีสาเหตุจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่สาธารณะชนครั้งแรก โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.10 บาท ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 299 ล้าน

บาท ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 60 ล้านบาท และการจ่ายปันผลจากก าไรสะสม 41 ล้านบาทและก าไรสุทธิ         

งวด 6 เดือนทั้งสิ้น 14 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 เท่ากับ 0.28 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2563 ท่ี 1.61 เท่า 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ   

 

 

นันทิยะ ดารกานนท์ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 


