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เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) ขอช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) มีรำยไดร้วมทั้งส้ิน 157.10 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 

32.07% และมีก ำไรสุทธิส ำหรับงวด จ ำนวน 12.89 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 22.10% เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1/2564 โดยมี

สำเหตุส ำคญัท่ีส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ 

1. กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สำยพนัธ์ุโอมิครอนท่ียงัคงมีกำรแพร่ระบำดอย่ำงรุนแรงต่อเน่ืองมำตั้งแต่

ปลำยปี 2564 ส่งผลกระทบต่อรำยไดก้ลุ่มผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโลหิตลดลง จำกกำรเล่ือนกำรผำ่ตดัท่ีไม่จ ำเป็น 

(Elective surgeries) และปริมำณผูบ้ริจำคโลหิตท่ียงัคงลดลง อยำ่งไรก็ตำมจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดดงักล่ำว 

รำยไดก้ลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 ของบริษทั กลบัเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั 

2. กำรฟ้ืนตวัของผูเ้ขำ้รับกำรตรวจสุขภำพในโรงพยำบำล เป็นปัจจยัท่ีท ำให้ปริมำณผูต้รวจมะเร็งปำกมดลูกเพ่ิมขึ้น 

ส่งผลต่อรำยไดก้ลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภำพสตรีเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

3. เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทั Pro-Lab  

4. กำรอ่อนค่ำของอตัรำแลกเปล่ียนค่ำเงินบำทต่อสกุลเงินอื่น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนกำรน ำเขำ้สินคำ้ 
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รายได้จากการด าเนินงาน 

 ไตรมำส 1/2565 บริษทัมีรำยไดร้วมทั้งส้ิน 157.10 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 32.07%  เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2564 โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรรับรู้รำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 ไดแ้ก่ ชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test 

Kits)  และห้องปฏิบติักำรเพ่ือตรวจหำเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเร่ิมรับรู้รำยไดใ้นช่วงไตรมำส 1/2565 ท่ีผ่ำนมำ (2) กำรรับรู้

รำยไดเ้พ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองจำกกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลสุขภำพสตรี จำกกำรฟ้ืนตวัของผูเ้ขำ้รับกำรตรวจสุขภำพในโรงพยำบำล 

ท่ีส่งผลให้กำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกเพ่ิมขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ: 1  กลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑช์ดุตรวจแอนติเจน ส ำหรบัเชือ้โควิด-19 , รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร

ตรวจหำเชือ้โควิด-19 ทำงหอ้งปฏิบตัิกำร 

 

ก าไรขั้นตน้   

 ไตรมำส 1/2565 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 54.59 ลำ้นบำท ลดลง 2.96 ลำ้นบำท หรือ 5.14 % โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 34.75 % ลดลงจำกไตรมำส 1/2564 ท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ 48.38% สำเหตุส ำคญัท่ีส่งผล

กระทบต่ออตัรำก ำไรขั้นตน้ไดแ้ก่ สัดส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีจ ำหน่ำยไดใ้นรอบบญัชี (Product Mix) และกำรอ่อนค่ำของ  

อตัรำแลกเปล่ียนค่ำเงินบำทต่อสกุลเงินอื่นท่ีใชใ้นกำรช ำระค่ำสินคำ้ ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงไตรมำส 1/2564 มีกำรอ่อนค่ำ

โดยเฉล่ีย 8.24% 

รายได้อื่น 

 ไตรมำส 1/2565 บริษทัมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 6.63 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทั    

โปรเฟสชัน่แนล ลำโบรำทอร่ี แมแนจเมน้ท ์คอร์ป จ ำกดั จ ำนวน 5.71 ลำ้นบำท 



บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

 
 
ต้นทนุในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมำส 1/2565 บริษทัมีตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำรอยูท่ี่ 46.34 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 2.40 

ลำ้นบำทหรือ 5.18% จำกไตรมำส 1/2564 ทั้งน้ีตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร เพ่ิมขึ้นจำกค่ำใชจ้่ำยดำ้น

กำรสนับสนุนกำรขำยและค่ำเส่ือมรำคำท่ีเพ่ิมขึ้น โดยบริษทัมีก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีส ำหรับไตรมำส 

1/2565 เท่ำกบั 14.88 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 1.15 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้น 8.35% เม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 
 

ต้นทนุทางการเงนิและค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้

 ในไตรมำส 1/2565 บริษทัมีตน้ทุนทำงกำรเงินเท่ำกบั 0.90 ลำ้นบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 1.06 ลำ้น

บำทหรือลดลง 54.15% โดยเป็นผลมำจำกกำรช ำระคืนหน้ีสถำบนักำรเงินตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดหลงัจำกกำรระดมทุนเขำ้สู่

ตลำดหลกัทรัพย ์ส่งผลให้ภำระดอกเบ้ียจ่ำยของบริษทัลดลง ส ำหรับค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินในไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 1.09 ลำ้น

บำท ลดลง 0.13 ลำ้นบำท หรือลดลง 10.32 %   

 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 

 ไตรมำส 1/2565 บริษทัมีก ำไรส ำหรับงวดทั้งส้ิน 12.89 ลำ้นบำท (อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 8.21%)  เพ่ิมขึ้น 2.33 

ลำ้นบำทหรือ 22.10 %  เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2564 ท่ีมีก ำไรสุทธิ 10.56 ลำ้นบำท (อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 8.88%)  และมี

ก ำไรต่อหุ้นประจ ำไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 0.03 บำทต่อหุ้น 
 

ภาพรวมฐานะทางการเงนิของบริษัท 
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สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 841.86 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
ทั้งส้ิน 86.4 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมขึ้น 11.44 % โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนทั้งส้ิน 483.59 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2564  ทั้งส้ิน 66.81 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมขึ้น 16.03 % สำเหตุกำรเปล่ียนแปลงหลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยกำรสินคำ้คงเหลือ-

สุทธิ เพ่ิมขึ้น 37.10 ลำ้นบำท จำกกำรส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ิมขึ้นส ำหรับกำรบริหำรสินคำ้คงคลงั เพื่อเตรียมรับมือสถำนกำรณ์

ควำมขดัแยง้ในทวีปยโุรป ควำมผนัผวนของรำคำพลงังำนและค่ำขนส่ง  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัเพ่ิมขึ้น 19.59 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมขึ้น 5.78% จำก ณ วนัท่ี 

31 ธันวำคม 2564   โดยมีกำรเปล่ียนแปลงหลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 17.53 ลำ้น

บำท ซ่ึงเกิดจำกกำรลงทุนในเคร่ืองมือแพทยแ์ละอำคำรห้องปฏิบติักำรตำมแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษทั  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 256.97 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 73.50 ลำ้นบำท หรือ 40.06% สำเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน รำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินท่ี

เพ่ิมขึ้น 98.50 ลำ้นบำท ซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัรำยกำรสินคำ้คงเหลือ-สุทธิ ท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือเตรียมรับมือ

กบัสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ในภูมิภำคยโุรป 

ส ำหรับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 584.89 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  ทั้งส้ิน 12.90 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมขึ้น 2.26 %  จำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีเพ่ิมขึ้น อตัรำส่วนหน้ีสินต่อ

ทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เท่ำกบั 0.44 เท่ำ เพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  ท่ี 0.32 เท่ำ 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ      
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