
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2564 ส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2564 

 

เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรับงวดไตรมำส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) ขอช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ไตรมำส 3/2564 บริษทัวินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั มหำชน มีรำยไดร้วมทั้งส้ิน 145.20 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 0.7 ลำ้น

บำทหรือ 0.49% และมีก ำไรส ำหรับงวดไตรมำส 3/2564 จ ำนวน 27.02 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 10.43 ลำ้นบำทหรือ 62.88% เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมำส 3/2563 โดยมีปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ 

1. กำรระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีทวีควำมรุนแรงอยำ่งต่อเน่ืองตลอดไตรมำส 3/2564 ส่งผลกระทบต่อรำยไดก้ลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลหิต จำกกำรเล่ือนกำรผ่ำตดัและปริมำณผูบ้ริจำคโลหิตท่ีลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั รวมถึง

ปริมำณผูเ้ขำ้รับบริกำรทำงดำ้นกำรแพทยล์ดลงอย่ำงมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงไตรมำส 3/2563 ท่ีปรำศจำกกำร

ระบำดของไวรัสโควิด-19  

2. กำรอ่อนค่ำของอตัรำแลกเปล่ียนค่ำเงินบำทเม่ือเทียบกบัเงินตรำต่ำงประเทศ ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขำยของสินคำ้

และบริกำรเพ่ิมขึ้น 

3. ปัจจยัสนบัสนุนจำกโครงกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกของส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ท่ีเพ่ิมขึ้น

อยำ่งมีนยัส ำคญั ส่งผลให้รำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภำพสตรีเติบโตขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 

4. เงินปันผลจำกเงินลงทุนในบริษทั Pro-Lab ท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ลงทุนอยูใ่นสัดส่วน 12.55% 
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รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

 ส ำหรับในไตรมำส 3/2564 บริษทัมีรำยไดร้วมทั้งส้ิน 145.20 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 0.70 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้น 0.49%  

จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุกำรเปล่ียนแปลงหลกัเกิดจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้กลุ่ม

ผลิตภณัฑ์สุขภำพสตรี เพ่ิมขึ้น 4.99 ลำ้นบำท จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ชุดตรวจให้แก่โครงกำรส่งเสริมกำรตรวจคดักรอง

มะเร็งปำกมดลูกของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำกลุ่ม

เทคโนโลยีเซลลบ์  ำบดั ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 0.84 ลำ้นบำท และกำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดผ้ลิตภณัฑ์กลุ่มธนำคำรโลหิต เพ่ิมขึ้น 3.06 ลำ้น

บำทโดยชดเชยกบักำรลดลงของรำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑ์สินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยัโลหิตลดลง 6.81 ลำ้นบำท 

และกลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่นๆลดลง 1.38 ลำ้นบำท  

ในส่วนของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวด 9 เดือน/2564 เท่ำกบั 380.52 ลำ้นบำท ลดลง 9.67 ลำ้นบำท หรือ

ลดลง 2.48% จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำไรขั้นต้น 

 ในไตรมำส 3/2564 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 65.67 ลำ้นบำท ลดลง 1.23 ลำ้นบำท หรือ 1.84% โดยมีสำเหตุมำจำกกำร

เพ่ิมขึ้นของตน้ทุนขำยท่ีเพ่ิมขึ้น 1.93 ลำ้นบำท หรือ 2.49% จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงกำรเพ่ิมขึ้นของตน้ทุนขำย

เป็นผลมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงไตรมำส 3/2563 โดยในไตรมำส 3/2564 

บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 45.23% ลดลงเลก็นอ้ยจำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนท่ี 46.30%  

 ส ำหรับงวด 9 เดือน/2564 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 174.74 ลำ้นบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 6.94 ลำ้น

บำท หรือลดลง 3.82% และมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ส ำหรับงวด 9 เดือน/2564 เท่ำกบั 45.92% 
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รำยได้อ่ืน 

 ในไตรมำส 3/2564 บริษทัมีรำยไดอ่ื้นอยูท่ี่ 11.87 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 11.72 ลำ้นบำท 

และส ำหรับงวด 9 เดือน/2564 บริษทัมีรำยไดอ่ื้นทั้งส้ิน 14.28 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 14.00 ลำ้นบำท โดยรำยไดอ้ื่นเกิดจำกเงิน

ปันผลพิเศษระหว่ำงกำลจำกบริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลำโบรำทอร่ี แมแนจเมน้ท์ คอร์ป จ ำกดั ท่ีบริษทัมีกำรเขำ้ลงทุนอยูใ่น

สัดส่วน 12.55%  

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำส 3/2564 บริษทัมีตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอยู่ท่ี 47.35 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 

10.40% จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยเพ่ิมขึ้นจำกค่ำคอมมิชชัน่กำรขำยท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ส่วน

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพ่ิมขึ้น 0.04 ลำ้นบำท โดยบริษทัมีก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและภำษีส ำหรับไตรมำส 3/2564 

เท่ำกบั 30.19 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 6.03 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้น 24.94% เม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

 ส ำหรับงวด 9 เดือน/2564 บริษทัมีก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำยภำษีเท่ำกบั 49.50  ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น

จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 1.95 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้น 4.09% 

ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ไตรมำส 3/2564 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินเท่ำกบั 0.67 ลำ้นบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 2.02 ลำ้นบำท 

โดยเป็นผลมำจำกกำรช ำระคืนหน้ีสถำบันกำรเงินในช่วงไตรมำส 2/2564 ส่งผลให้ภำระดอกเบ้ียจ่ำยของบริษทัลดลง  

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดใ้นช่วงไตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 2.50 ลำ้นบำท ลดลง 2.38 ลำ้นบำท สำเหตุเกิดจำกรำยกำร

ลดหยอ่นภำษีเงินไดจ้ำกกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทั 

ก ำไรส ำหรับงวด 

 ไตรมำส 3/2564 บริษทัมีก ำไรส ำหรับงวดทั้งส้ิน 27.02 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 10.43 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 62.88%  เม่ือ

เทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน และมีก ำไรต่อหุ้นในงวดไตรมำส 3/2564 เท่ำกบั 0.08 บำทต่อหุ้น  ในขณะท่ีงวด 9 

เดือน/2564 บริษทัมีก ำไรส ำหรับงวด 41.49 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 8.56 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมขึ้น 25.98 %  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน โดยมีก ำไรต่อหุ้นส ำหรับงวด 9 เดือน/2564 เท่ำกบั 0.13 บำทต่อหุ้น 
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ภำพรวมฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 727.46 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ทั้งส้ิน 235.35 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึ้น 47.83% โดยมีสัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเท่ำกบั 

58.01% และ 41.99% ตำมล ำดบั 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนทั้งส้ิน 421.99 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2563  ทั้งส้ิน 165.96 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมขึ้น 64.82% โดยมีสำเหตุกำรเปล่ียนแปลงหลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึ้น 129.07 ลำ้นบำท จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่สำธำรณชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในช่วง    

ไตรมำส 2/2564 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัเพ่ิมขึ้น 69.39 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมขึ้น 29.39% จำกวนัท่ี 

31 ธันวำคม 2563 โดยมีกำรเปล่ียนแปลงหลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 59.32 ลำ้น

บำท ซ่ึงเกิดจำกกำรลงทุนซ้ือท่ีดินและก่อสร้ำงอำคำรห้องปฏิบติักำรตำมแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ซ่ึงคำดว่ำจะเร่ิม

ด ำเนินกำรไดใ้นไตรมำสท่ี 4/2564 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียน 124.28 ลำ้นบำท โดยลดลงจำกวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ทั้งส้ิน 

112.67 ลำ้นบำท ในขณะท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง 11.47 ลำ้นบำท โดยหน้ีสินรวมลดลงจำก 303.31 ลำ้นบำท จำก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เป็น 179.18 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ลดลง 124.13 ลำ้นบำทหรือลดลง 40.93% โดยมี

สำเหตุมำจำกกำรช ำระคืนรำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน รวมถึงช ำระคืนรำยกำรเงินกูย้ืม

ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  

ส ำหรับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 524.28 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำก

วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ทั้งส้ิน 359.49 ลำ้นบำท อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 เท่ำกบั 0.33 

เท่ำ ลดลงจำก 1.61 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ   

 

 

 

นนัทิยะ ดำรกำนนท ์

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 


