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เลขที ่SMD 11/2565 

      

14 พฤศจกิำยน 2565 

 

เรื่อง ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ไตรมำสที ่3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) ขอน ำส่งค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ไตรมำสที ่3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิในไตรมาส 3/2565 จ านวน 68.45 ล้านบาท ลดลง 

64.11% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3/2564 

สำเหตุหลกัทีก่ ำไรสุทธไิตรมำส 3/2565 ลดลงเนื่องจำกกำรลดลงของยอดขำยสนิคำ้กลุ่มเวชบ ำบดัวกิฤต  และ

กลุ่มเครื่องช่วยหำยใจ ซึ่งมคีวำมต้องกำรสนิคำ้ลดลง จำกสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงสำยพนัธุก์ำรระบำดของ COVID-19 

จำกสำยพนัธุ์ Delta ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2564 เป็นสำยพนัธุ์ Omicron ในปี 2565 ซึ่งมคีวำมรุนแรงของอำกำรต่อ

ระบบทำงเดนิหำยใจลดลง 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 291.89 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 10.28% เมื่อเทียบกบั 9 เดือนแรกของปี 2564 

สำเหตุหลกัทีท่ ำใหบ้รษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนดขีึน้ในรอบระยะเวลำ 9 เดอืนแรกของปี 2565 เนื่องจำก กำร

เตบิโตของสนิคำ้กลุ่มเครื่องมอืแพทย์ทัว่ไป เพื่อใชใ้นกำรคดักรอง COVID-19 จำกกำรจ ำหน่ำย ATK ผ่ำนรำ้นสะดวก

ซื้อเอกชนขนำดใหญ่ ในช่วงตน้ปี 2565 ซึง่มคีวำมตอ้งกำรสนิคำ้สงูจำกกำรแพร่ระบำดของสำยพนัธุ ์Omicron ซึง่มกีำร

ระบำดไดอ้ย่ำงรวดเรว็เป็นวงกวำ้ง แต่อำกำรไม่รุนแรง ในขณะทีส่ำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยใหเ้ตบิโตในอตัรำทีต่ ่ำกว่ำ 

โดยปัจจยัส ำคญัทีส่่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ไดแ้ก่  

1) การเปิดประเทศรบันักท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์

ท ำใหค้วำมต้องกำรซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรรกัษำโรคยำกและซบัซ้อน มแีนวโน้มค่อยๆ

ปรบัตวัสงูขึน้ (เมื่อเทยีบกบั ไตรมำส 2/2022) 

2) ความต้องการชุดตรวจ ATK ลดลง 

จำกกำรทีป่ระชำชนเขำ้ถงึวคัซีนมำกขึ้น ท ำใหส้ถำนกำรณ์โรคระบำดที่คลี่คลำยลง และจำกกำรประกำศให้

กำรระบำดของ COVID-19 เป็นโรคประจ ำถิน่ 

3) การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั 

ส่งผลใหต้น้ทุนสนิคำ้เครื่องมอืแพทยท์ีน่ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ และบรษิทัตอ้งช ำระค่ำสนิคำ้เป็นเงนิ ดอลล่ำร์

สหรฐั มตีน้ทุนในภำพรวมเพิม่ขึน้ และส่งผลต่ออตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีล่ดลง 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 และ 2564 

และ งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการด าเนินงานหลกั 

บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน  442.46 ล้ำนบำท ลดลง 257.18 ล้ำน

บำท หรอืลดลง 36.76%จำกไตรมำส 3/2564 โดยมสีดัส่วนรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกลูกค้ำภำครฐั 58.30% ลดลงจำก 

67.96% ในไตรมำส 3/2564 และมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรใน 9 เดอืนแรกของปี 2565 จ ำนวน 1,841.12 ลำ้น

บำท เพิ่มขึ้น 656.47 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 55.41% จำกปีก่อนหน้ำ โดยมีสัดส่วนรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกลูกค้ำ

ภำคเอกชน 68.25% เพิม่ขึ้นจำก 32.54% ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 เนื่องจำกมกีำรขำยชุดตรวจหำเชื้อไวรสั 

COVID-19 (ATK) ให้แก่บรษิัทเอกชนขนำดใหญ่เพื่อจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อ ส่งผลให้สดัส่วนลูกค้ำภำครัฐบำล

ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้โรงพยำบำลรฐับำล โดยควำมต้องกำรอุปกรณ์ทำงกำรแพทยใ์นหอ้งฉุกเฉินและหอ้ง ICU 

ลดลง เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกผลของกำรเปลีย่นแปลงสำยพนัธุ ์Covid-19 ซึง่มคีวำมรุนแรงลดลงจำก

ปีก่อนหน้ำ 

 

 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

436.39        98.63% 696.76       99.59% (260.37)       (37.37%) 1,824.09     99.08% 1,175.14     99.20% 648.95       55.22%

6.06           1.37% 2.88           0.41% 3.18           110.66% 17.03         0.92% 9.50           0.80% 7.53           79.17%

442.46        100.00% 699.64       100.00% (257.18)       (36.76%) 1,841.12     100.00% 1,184.65     100.00% 656.47       55.41%

303.94        68.69% 394.84       56.43% (90.90)        (23.02%) 1,305.79     70.92% 678.02        57.23% 627.77       92.59%

138.52         31.31% 304.80         43.57% (166.28)        (54.55%) 535.33         29.08% 506.63         42.77% 28.70           5.66%

0.40           0.09% 0.63           0.09% (0.23)          (36.39%) 3.71           0.20% 0.81           0.07% 2.90           358.49%

138.92        31.40% 305.43       43.66% (166.51)       (54.52%) 539.04       29.28% 507.44        42.83% 31.60         6.23%

30.69         6.94% 40.62         5.81% (9.93)          (24.44%) 98.43         5.35% 93.49         7.89% 4.94           5.28%

20.67         4.67% 20.49         2.93% 0.18           0.87% 69.40         3.77% 69.57         5.87% (0.17)          (0.25%)

1.60           0.36% 3.88           0.55% (2.28)          (58.79%) 3.31           0.18% 9.45           0.80% (6.14)          (65.00%)

52.96         11.97% 64.99         9.29% (12.03)        (18.51%) 171.13       9.29% 172.51        14.56% (1.37)          (0.80%)

85.96           19.43% 240.44         34.37% (154.48)        (64.25%) 367.91         19.98% 334.94         28.27% 32.98           9.85%

2.01           0.45% 2.41           0.34% (0.40)          (16.56%) 7.77           0.42% 8.12           0.69% (0.35)          (4.34%)

83.95         18.97% 238.03       34.02% (154.08)       (64.73%) 360.15       19.56% 326.82        27.59% 33.33         10.20%

15.49         3.50% 47.30         6.76% (31.81)        (67.24%) 68.26         3.71% 62.14         5.25% 6.11           9.84%

68.45           15.47% 190.73         27.26% (122.27)        (64.11%) 291.89         15.85% 264.67         22.34% 27.22           10.28%

ค่าใชจ่้ายในการขาย

งวด 9 เดือน ปี 2565 งวด 9 เดือนปี 2564

รวมรายได้จากการขายและการ

บริการ

ตน้ทนุขายและบริการ

ก าไรขั้นต้น

รายไดอ่ื้น

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย

รายการ
ไตรมาส 3/65 ไตรมาส 3/64 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย

รายไดจ้ากการบริการ

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน

รวมค่าใช้จ่าย

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ภาษเีงินได้

ตน้ทนุทางการเงิน

ก าไรก่อนภาษเีงินได้
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1) รำยไดจ้ำกกำรขำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมกลุ่มเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของบรษิทั สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 

6 กลุ่ม ตำมลกัษณะใชง้ำน ดงัตำรำงโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมกลุ่มสนิคำ้ โดยคดิเป็นสดัส่วนจำกรำยได้

กำรขำย ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ: 1/ กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบกำรใชง้ำนอุปกรณ์กำรแพทย์ เช่น แบตเตอรี ่และเจล เป็นตน้ และอุปกรณ์ป้องกนักำรติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ลำ้ง
มอื และหน้ำกำกอนำมยั เป็นตน้ 

บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 436.39 ล้ำนบำท ลดลง 260.37 ล้ำนบำท หรอื

ลดลง 37.37% จำกไตรมำส 3/2564 สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของยอดขำยสนิคำ้กลุ่ม กำรช่วยหำยใจและเวชศำสตร

กำรนอนหลบั อุปกรณ์กำรแพทยท์ีม่คีวำมจ ำเป็นตอ่กำรดแูลผูป่้วย COVID-19 ซึง่มคีวำมตอ้งกำรสนิคำ้ลดลง เน่ืองจำก

เชือ้ COVID-19 มกีำรกลำยพนัธุ ์ท ำใหม้คีวำมรุนแรงของอำกำรต่อระบบทำงเดนิหำยใจลดลง 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ใน 9 เดอืนแรกของปี 2565 จ ำนวน 1,824.09 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้  648.95 ล้ำนบำท 

หรอืเพิม่ขึน้ 55.22% มสีำเหตุหลกัจำกกำรเตบิโตของยอดขำยสนิคำ้ในกลุ่มเครื่องมอืแพทยท์ัว่ไป เนื่องจำกมคี ำสัง่ซื้อ 

ATK จ ำนวนมำกในช่วงตน้ปี 2565 จำกบรษิทัเอกชนขนำดใหญ่เพื่อจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นสะดวกซื้อ อย่ำงไรกด็ ีสนิคำ้กลุ่ม

อื่นมยีอดขำยลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

2) รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 

บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 6.06 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 3.18 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 

110.44% จำกไตรมำส 3/2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรเครื่องมอืแพทยใ์หเ้ช่ำ 2.38 

ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 488.56% และมรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรศูนย์ตรวจกำรนอนหลบัในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 1.82 

ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.37 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 307.55% จำกไตรมำส 3/2564 

ส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิัทมรีำยได้จำกกำรบรกิำร จ ำนวน 17.03 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 7.53 ล้ำน

บำท หรอืเพิม่ขึน้ 79.17% มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรเครื่องมอืแพทยใ์หเ้ช่ำ 5.69 ล้ำน

บำท หรอืเพิม่ขึ้น 315.73% และมรีำยได้จำกกำรบรกิำรศูนย์ตรวจกำรนอนหลบัใน 9 เดอืนแรกของปี 2565 จ ำนวน 

4.81 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.10 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 77.64% จำก 9 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจำกกำรฟ้ืนตวัของ

ควำมตอ้งกำรเขำ้รบักำรตรวจกำรนอนหลบัทีม่มีำกขึน้ หลงัจำกภำวะกำรระบำดของ COVID-19 เริม่คลีค่ลำย 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

202.51        46.41% 225.42       32.35% (22.91)        (10.16%) 362.06       19.85% 424.34        36.11% (62.28)        (14.68%)

95.28         21.83% 355.26       50.99% (259.98)       (73.18%) 263.56       14.45% 557.24        47.42% (293.68)      (52.70%)

25.20         5.78% 27.24         3.91% (2.04)          (7.49%) 60.07         3.29% 79.02         6.72% (18.95)        (23.99%)

107.63        24.66% 64.95         9.32% 42.68         65.72% 1,123.52     61.59% 63.09         5.37% 1,060.44     1680.90%

4.94           1.13% 20.06         2.88% (15.12)        (75.36%) 13.08         0.72% 43.28         3.68% (30.20)        (69.77%)

0.82           0.19% 3.83           0.55% (3.01)          (78.49%) 1.80           0.10% 8.18           0.70% (6.37)          (77.95%)

436.39         100.00% 696.76         100.00% (260.37)        (37.37%) 1,824.09      100.00% 1,175.14      100.00% 648.95         55.22%

4. กลุม่เครือ่งมอืแพทยท์ัว่ไป

รายได้จากการขาย ไตรมาส 3/65 ไตรมาส 3/64 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

กลุ่มสินค้า

1. กลุม่เวชบ ำบดัวกิฤต 
2. กลุม่กำรชว่ยหำยใจและเวช
ศำสตรกำรนอนหลบั
3. กลุม่หทยัวทิยำ

งวด 9 เดือน ปี 2565 งวด 9 เดือนปี 2564

5. กลุม่สมำรท์ฮอสพทิอล

6. กลุม่อื่นๆ/1

รวมรายได้จากการขาย
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ต้นทุนจากการขายและการบริการ  

บรษิัทมตี้นทุนจำกกำรขำยและบรกิำรในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 303.94 ล้ำนบำท ลดลง 90.90 ล้ำนบำท 

หรอืลดลง 23.02% จำกไตรมำส 3/2564 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมำจำกยอดขำยสนิคำ้ทีล่ดลง ส ำหรบัใน 9 เดอืนแรกของปี 

2565 บรษิทัมตีน้ทุนจำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 1,305.79 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 627.77 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 92.59% 

เมื่อเทยีบกบั 9 เดอืนแรกของปี 2564 เนื่องจำกเป็นผลต่อเนื่องมำจำกยอดขำยสนิคำ้ ATK รวมทัง้ตน้ทุนสนิคำ้เพิม่ขึน้

จำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำท เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลล่ำรส์หรฐั 

ทัง้นี้สดัส่วนของตน้ทุนขำยรวมเมือ่เทยีบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 อยู่

ที ่70.92% ซึง่เพิม่ขึน้จำก 57.23% ของ 9 เดอืนแรกในปี 2564 

 

ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 

บรษิทัมกี ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยและบรกิำรในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 138.52 ล้ำนบำท ลดลง 166.28 ล้ำน

บำท หรอืลดลง 54.55% จำกไตรมำส 3/2564 โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 3/2565 เท่ำกบั 31.31% (ลดลงจำก 

43.57% ในไตรมำส 3/2564) และส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิทัมกี ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 535.33 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

28.70 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้น 5.66% โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นใน 9 เดอืนแรกของปี 2565 เท่ำกบั 29.08% (ลดลงจำก 

42.77% ใน 9 เดอืนแรกของปี 2564) ซึ่งก ำไรขัน้ต้นทีเ่ตบิโตขึน้ในรอบผลกำรด ำเนินงำน 9 เดอืนแรกของปี 2565 มี

สำเหตุหลกัมำจำกกำรเตบิโตของยอดขำยสนิคำ้ ATK ในช่วงครึ่งปีแรกทีม่คีวำมต้องกำรสนิค้ำในระดบัสูง ในขณะที่

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง เน่ืองจำก ATK ทีจ่ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นสะดวกซื้อของบรษิทัเอกชนขนำดใหญ่ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำ

กว่ำสนิคำ้กลุ่มอื่น เนื่องจำกบรษิทัมกีำรปรบัลดรำคำขำยลงเพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถเขำ้ถงึ ATK ไดง้่ำยขึน้ และไดร้บั

กำรรกัษำอย่ำงทนัท่วงท ีรวมทัง้ผลจำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทเมื่อเทยีบกบัดอลล่ำรส์หรฐัซึง่ท ำใหต้น้ทุนสนิคำ้สงูขึน้ 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 30.69 ล้ำนบำท ลดลง 9.93 ล้ำนบำท หรือลดลง 

24.44% จำกไตรมำส 3/2564 เน่ืองจำกค่ำนำยหน้ำ เงนิรำงวลั และค่ำขนส่งสนิคำ้ ทีล่ดลงตำมยอดขำย 

ส ำหรบั 9 เดอืนแรกปี 2565 บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 98.43 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.94 ลำ้นบำท หรอื

เพิม่ขึน้ 5.28% จำกปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำนำยหน้ำและเงนิรำงวลั เงนิเดอืนและสวสัดกิำรฝ่ำยขำย ค่ำ

เดนิทำง และค่ำขนส่งสนิคำ้ ทีเ่พิม่ขึน้ตำมยอดขำย อย่ำงไรกด็ ีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยมอีตัรำกำรเตบิโตน้อยกว่ำรำยได้

จำกกำรขำยและบรกิำร และมสีดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรลดลงจำก 7.89% ในงวด 9 

เดอืนแรกปี 2564 เหลอื 5.28% ในงวด 9 เดอืนแรกปี 2565 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 20.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.18 ล้ำนบำท หรือ

เพิม่ขึน้ 0.87% จำกไตรมำส 3/2564 และส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิทัมคี่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรจ ำนวน 69.40 

ล้ำนบำท ลดลง 0.17 ล้ำนบำท หรอืลดลง 0.25% เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว

บรษิัทยงัสำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรได้ด ีค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อนในขณะที่

สำมำรถท ำยอดขำย 9 เดอืนแรกของปี 2565 ไดเ้พิม่ขึน้ และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 มี

สดัส่วนต่อรำยไดเ้ท่ำกบั 3.77% ซึง่ลดลงจำกปีก่อน (5.87% ส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2564) 

 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิทัขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท ซึง่มผีลขำดทุนลดลง 2.28 ลำ้น

บำท หรอืลดลงคดิเป็น 58.79% จำกไตรมำส 3/2564 และส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิัทขำดทุนจำกอตัรำ

แลกเปลี่ยนจ ำนวน 3.31 ล้ำนบำท ซึ่งมีผลขำดทุนลดลง 6.14 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็น 65.00% เมื่อเทียบกบั 9 

เดอืนแรกของปี 2564 ซึ่งกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นผลจำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทเมื่อเทยีบกบัดอลลำร์

สหรฐั ทัง้นี้บรษิทัมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนโดยกำรท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

บำงส่วน รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำกกำรมหีนี้เงนิกู้ในสกุลเงนิต่ำงประเทศอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ท ำให้กำรขำดทุนจำก

อตัรำแลกเปลีย่นลดลงจำกปีก่อนหน้ำอย่ำงชดัเจน 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัมตีน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 2.01 ลำ้นบำท ลดลง 0.40 ลำ้นบำท หรอืลดลง 16.56% 

จำกไตรมำส 3/2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเงนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ท ำใหต้น้ทุนดอกเบีย้เงนิกูจ้ำก

สถำบนักำรเงนิลดลง และส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิัทมตี้นทุนทำงกำรเงนิ จ ำนวน 7.77 ล้ำนบำท ลดลง 

0.35 ล้ำนบำท หรือลดลง 4.34% เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจำกกำรลดลงของเงินกู้ระยะสัน้จำก

สถำบนักำรเงนิ ซึง่ ณ 30 กนัยำยน 2565 บรษิทัมสีดัส่วนหนี้สนิทีต่ ่ำมำก รวมทัง้ไม่มกีำรใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้ และไม่มกีำร

ใชเ้งนิกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บรษิัทมกี ำไรสุทธใินไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 68.45 ล้ำนบำท ลดลง 122.27 ล้ำนบำท หรอืลดลง 64.11% 

จำกไตรมำส 3/2564 และมอีตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั 15.47% (ลดลงจำก 27.26% ในไตรมำส 3/2564) โดยสำเหตุหลกัที่

ก ำไรสุทธลิดลงเนื่องจำกกำรลดลงของยอดขำยสนิคำ้กลุ่มเวชบ ำบดัวกิฤตและกลุ่มเครื่องช่วยหำยใจทีใ่ชใ้นโรงพยำบำล 

ซึ่งมคีวำมต้องกำรสนิคำ้ลดลง จำกสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงสำยพนัธุ์กำรระบำดของ COVID-19 จำก Delta ในช่วงไตร

มำสที ่3 ปี 2564 เป็น Omicron ในปี 2565 ซึง่มคีวำมรุนแรงของอำกำรต่อระบบทำงเดนิหำยใจลดลง และส ำหรบัอตัรำ

ก ำไรสุทธิลดลง เนื่องจำกสดัส่วนของกำรขำย ATK ซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำสินค้ำกลุ่มอื่น เพื่อให้

ประชำชนเขำ้ถงึสนิคำ้ไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ และจำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทเมื่อเทยีบกบัดอลล่ำรส์หรฐั 
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ส ำหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิัทมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 291.89 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 27.22 ล้ำนบำท หรอื

เพิม่ขึ้น 10.28% จำก 9 เดอืนแรกของปี 2564 และมอีตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั 15.85% (ลดลงจำก 22.34% ใน 9 เดอืน

แรกของปี 2564) ซึ่งปัจจยัหลกัที่ท ำให้บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นในรอบระยะเวลำ 9 เดือนแรกของปี 2565 

เน่ืองจำก กำรเตบิโตของสนิคำ้กลุ่มเครื่องมอืแพทยท์ัว่ไปเพือ่ใชใ้นกำรคดักรอง COVID-19 จำกกำรจ ำหน่ำย ATK ผ่ำน 

รำ้นคำ้สะดวกซื้อของบรษิทัเอกชนขนำดใหญ่ ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งมคีวำมต้องกำรสนิค้ำสูงจำกกำรแพร่ระบำดของ

สำยพนัธุ์ Omicron ซึ่งมกีำรระบำดได้อย่ำงรวดเร็วเป็นวงกวำ้ง แต่อำกำรไม่รุนแรง ในขณะที่บรษิัทสำมำรถควบคุม

ค่ำใชจ้่ำยใหเ้ตบิโตในอตัรำทีต่ ่ำกว่ำ 

   

 จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

        ขอแสดงควำมนับถอื 
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