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เลขที ่SMD 05/2566 

      

27 กุมภำพนัธ์ 2566 

 

เรื่อง ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัปี 2565 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

ส ำหรบัปี 2565 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

บริษทั เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสุทธิในไตรมาส 4/2565 จ านวน 4.77 ล้านบาท ลดลง 91.32% 

เมื่อเทียบกบัไตรมาส 4/2564 

สำเหตุหลกัทีก่ ำไรสุทธไิตรมำส 4/2565 ลดลงเน่ืองจำกกำรลดลงของยอดขำยสนิคำ้กลุ่มเวชบ ำบดัวกิฤต  และ

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทัว่ไป มีควำมต้องกำรสนิค้ำลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำรระบำดของ COVID-19 อย่ำง

รุนแรง นอกจำกน้ียงัมสีำเหตุมำจำกโรงพยำบำลต่ำงๆ ไดส้ัง่สนิคำ้ไปแลว้จ ำนวนมำกในก่อนหน้ำน้ี ท ำใหค้วำมต้องกำร

ในกำรซื้อเครื่องมอืแพทยด์งักล่ำวลดลง รวมทัง้เกดิกำรแข่งขนัดำ้นรำคำทีสู่งขึน้ในสนิคำ้ CPAP บำงยีห่อ้ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 296.66 ล้านบาท ลดลง 7.20% เมื่อ

เทียบกบัปี 2564 

สำเหตุหลกัที่ท ำให้บรษิัทมีก ำไรสุทธิลดลงในรอบระยะเวลำของกำรด ำเนินงำนปี 2565 เน่ืองจำก ในช่วงปี 

2565 สัดส่วนยอดสินค้ำกลุ่มเครื่องมือแพทย์ทัว่ไป เพื่อใช้ในกำรคัดกรอง COVID-19 (ATK) ในช่วงต้นปี 2565 มี

สดัส่วนที่สูง ซึ่งสนิค้ำประเภทดงักล่ำวมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ต ่ำกว่ำสนิค้ำเครื่องมอืแพทย์อื่นๆ รวมทัง้สนิค้ำเครื่องมอื

แพทย์อื่นๆมยีอดขำยลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนเน่ืองจำกในปี 2564 จำกกำรระบำดของ COVID-19 สำยพนัธุ์ DELTA 

ซึ่งมคีวำมรุนแรง ท ำใหเ้กดิกำรลงทุนในกำรซื้อเครื่องมอืแพทยค่์อนขำ้งมำกในช่วงปีก่อน 

 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงมุ่งมัน่ท่ีจะขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยวางแผนธุรกิจเชิงรุก รวมทัง้การ

วิเคราะห์ทางการตลาด ศกึษำพฤตกิรรมของลูกค้ำเพื่อรกัษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด และเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนั

อย่ำงยัง่ยนื นอกจำกน้ีบรษิทัฯไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย บรษิทั เสริฟ์เฮลธ์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองและต่อยอดกบั

ธุรกจิเดมิ 

- ขยายธุรกจิไปสู่ตลาดเครือ่งมอืแพทยใ์หเ้ช่าซื้อ เช่าใช ้และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการดูแลสุขภาพต่างๆ 

- ขยายธุรกจิเขา้สู่อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืดูแลรกัษาสุขภาพส่วนบุคคล แบบใชท้ีบ่า้น 

- ร่วมด าเนินธุรกจิส าหรบัการดูแลรกัษาสุขภาพต่างๆ 
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ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565 ได้แก่  

1) การเปิดประเทศรบันักท่องเท่ียวและศนูยก์ลางบริการทางการแพทย ์(Medical Hub) 

ท ำใหค้วำมต้องกำรซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรกัษำโรคยำกและซบัซ้อน มแีนวโน้ม

ค่อยๆปรบัตวัสูงขึน้ 

2) ความต้องการชุดตรวจ ATK 

ครึง่ปีแรกของปี 2565 

ควำมต้องกำรชุดตรวจ ATK มจี ำนวนมำก และบรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกลยุทธ์และปรบัตวัอย่ำงรวดเรว็ กระจำย

สนิคำ้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆไดท้นัท่วงท ีท ำใหส้ำมำรถสรำ้งยอดขำยไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 

ครึง่ปีหลงัของปี 2565 

ควำมต้องกำรชุดตรวจ ATK ลดลง จำกสถำนกำรณ์โรคระบำดที่คลี่คลำยลง และกำรประกำศให้กำรระบำด

ของ COVID-19 เป็นโรคประจ ำถิน่ 

3) การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั 

ส่งผลใหต้้นทุนสนิคำ้เครื่องมอืแพทยท์ีน่ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ และบรษิทัตอ้งช ำระค่ำสนิคำ้เป็นเงนิ ดอลล่ำร์

สหรฐั มตี้นทุนในภำพรวมเพิม่ขึน้ และสง่ผลต่ออตัรำก ำไรขัน้ต้นทีล่ดลง ทัง้น้ี บรษิทัพยำยำมบรหิำรจดักำร

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นโดยกำรท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดยไม่มนีโยบำยเกง็

ก ำไรจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นแต่อย่ำงใด 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 และ 2564 

และส าหรบัปี 2565 และ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

161.04        95.59% 431.54       98.87% (270.50)       (62.68%) 1,985.20     98.79% 1,606.68     99.11% 378.52       23.56%

7.44           4.41% 4.92           1.13% 2.52           51.12% 24.39         1.21% 14.42         0.89% 9.97           69.11%

168.48        100.00% 436.46       100.00% (267.98)       (61.40%) 2,009.60     100.00% 1,621.11     100.00% 388.49       23.96%

111.97        66.46% 312.07       71.50% (200.10)       (64.12%) 1,417.76     70.55% 990.09        61.07% 427.67       43.20%

56.50           33.54% 124.38         28.50% (67.88)          (54.57%) 591.83         29.45% 631.02         38.93% (39.18)          (6.21%)

0.48           0.28% 0.81           0.19% (0.33)          (41.09%) 4.19           0.21% 1.62           0.10% 2.57           158.90%

56.98         33.82% 125.19       28.68% (68.21)        (54.49%) 596.02       29.66% 632.63        39.02% (36.61)        (5.79%)

30.42         18.06% 32.91         7.54% (2.48)          (7.55%) 128.85       6.41% 126.40        7.80% 2.45           1.94%

19.75         11.72% 21.46         4.92% (1.72)          (8.01%) 89.14         4.44% 91.03         5.62% (1.89)          (2.08%)

0.14           0.08% 0.94           0.22% (0.80)          (85.47%) (3.17)          (0.16%) (8.51)          (0.52%) 5.34           (62.74%)

50.03         29.70% 53.43         12.24% (3.40)          (6.36%) 221.16       11.01% 225.94        13.94% (4.78)          (2.11%)

6.95             4.12% 71.76           16.44% (64.81)          (90.32%) 374.86         18.65% 406.70         25.09% (31.84)          (7.83%)

0.78           0.46% 3.01           0.69% (2.23)          (74.11%) 8.55           0.43% 11.14         0.69% (2.59)          (23.23%)

6.17           3.66% 68.75         15.75% (62.58)        (91.03%) 366.31       18.23% 395.56        24.40% (29.25)        (7.39%)

1.39           0.83% 13.74         3.15% (12.34)        (89.86%) 69.65         3.47% 75.88         4.68% (6.23)          (8.21%)

4.77             2.83% 55.01           12.60% (50.24)          (91.32%) 296.66         14.76% 319.68         19.72% (23.02)          (7.20%)

ค่าใชจ่้ายในการขาย

ปี 2565 ปี 2564

รวมรายได้จากการขายและการ

บริการ

ตน้ทนุขายและบริการ

ก าไรขั้นต้น

รายไดอ่ื้น

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย

รายการ
ไตรมาส 4/65 ไตรมาส 4/64 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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รายได้จากการด าเนินงานหลกั 

บรษิัทมรีำยได้จำกกำรขำยและกำรบรกิำรในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน  168.48 ล้ำนบำท ลดลง 267.98 ล้ำน

บำท หรอืลดลง 61.40% จำกไตรมำส 4/2564 โดยมสีดัส่วนรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกลูกค้ำภำครฐั 64.81% รำยได้จำก

กำรขำยและกำรบรกิำรในภำพรวมของปี 2565 มจี ำนวน 2,009.60 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 388.49 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้น 

23.96% จำกปีก่อนหน้ำ โดยมสีดัส่วนรำยไดส้่วนใหญ่มำจำกลูกค้ำภำคเอกชน 65.48% เน่ืองจำกมกีำรขำยชุดตรวจหำ

เชื้อไวรัส COVID-19 (ATK) ให้แก่บริษัทเอกชนขนำดใหญ่เพื่อจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อ ส่งผลให้สัดส่วนลูกค้ำ

ภำครฐับำลลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้โรงพยำบำลรฐับำล โดยควำมต้องกำรอุปกรณ์ทำงกำรแพทยใ์นหอ้งฉุกเฉินและ

ห้อง ICU ลดลง เมื่อเทียบกบัภำพรวมของปีก่อน จำกผลของกำรเปลี่ยนแปลงสำยพนัธุ์ Covid-19 ซึ่งมคีวำมรุนแรง

ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 

1) รำยไดจ้ำกกำรขำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมกลุ่มเครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของบรษิทั สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 

6 กลุ่ม ตำมลกัษณะใชง้ำน ดงัตำรำงโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมกลุ่มสนิคำ้ โดยคดิเป็นสดัส่วนจำกรำยได้

กำรขำย ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ: 1/ กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำนอปุกรณ์กำรแพทย์ เช่น แบตเตอรี ่และเจล เป็นต้น และอุปกรณ์ป้องกนักำรตดิเชื้อไวรสัโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้ำง
มอื และหน้ำกำกอนำมยั เป็นต้น 

บรษิัทมรีำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 161.04 ล้ำนบำท ลดลง 270.50 ล้ำนบำท หรอื

ลดลง 62.68% จำกไตรมำส 4/2564 สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของยอดขำยสนิค้ำกลุ่ม เวชบ ำบดัวกิฤต และกลุ่ม

เครื่องมอืแพทย์ทัว่ไป โดยอุปกรณ์กำรแพทย์ที่มคีวำมจ ำเป็นต่อกำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งมคีวำมต้องกำรลดลง 

เน่ืองจำกเชื้อ COVID-19 มีกำรกลำยพันธุ์จำก DELTA เป็น OMICRON ท ำให้มีควำมรุนแรงของอำกำรป่วยลดลง 

รวมทัง้โรงพยำบำลต่ำงๆได้ลงทุนซื้อเครื่องมอืแพทยด์้ำนเวชบ ำบดัวกิฤตไปค่อนขำ้งมำก ในไตรมำส 4 ปี 2564 จำก

ปรมิำณของผู้ป่วยที่มำใช้บรกิำรของโรงพยำบำลในขณะนัน้ อีกทัง้มำจำกผลของยอดขำย ATK ซึ่งมคีวำมต้องกำร

ลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมำส 4 ปี 2564 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในปี 2565 จ ำนวน 1,985.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น  378.52 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 

23.56% มสีำเหตุหลกัจำกกำรเตบิโตของยอดขำยสนิค้ำในกลุ่มเครื่องมอืแพทยท์ัว่ไป เน่ืองจำกมคี ำสัง่ซื้อ ATK จ ำนวน

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

59.87         37.18% 190.40       44.12% (130.53)       (68.56%) 422.00       21.26% 614.74        38.26% (192.74)      (31.35%)

73.84         45.85% 77.11         17.87% (3.27)          (4.24%) 337.40       17.00% 636.77        39.63% (299.37)      (47.01%)

12.82         7.96% 18.44         4.27% (5.61)          (30.44%) 72.89         3.67% 97.46         6.07% (24.57)        (25.21%)

9.64           5.98% 99.45         23.04% (89.81)        (90.31%) 1,133.16     57.08% 160.12        9.97% 973.04       607.70%

3.41           2.12% 13.59         3.15% (10.18)        (74.90%) 16.49         0.83% 56.87         3.54% (40.38)        (71.00%)

1.46           0.90% 32.55         7.54% (31.09)        (95.53%) 3.26           0.16% 40.72         2.53% (37.46)        (91.99%)

161.04         100.00% 431.54         100.00% (270.50)        (62.68%) 1,985.20      100.00% 1,606.68      100.00% 378.52         23.56%

4. กลุม่เครือ่งมอืแพทยท์ัว่ไป

รายได้จากการขาย ไตรมาส 4/65 ไตรมาส 4/64 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

กลุ่มสินค้า

1. กลุม่เวชบ ำบดัวกิฤต 
2. กลุม่กำรชว่ยหำยใจและเวช
ศำสตรกำรนอนหลบั
3. กลุม่หทยัวทิยำ

ปี 2565 ปี 2564

5. กลุม่สมำรท์ฮอสพทิอล

6. กลุม่อื่นๆ/1

รวมรายได้จากการขาย
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มำกในช่วงต้นปี 2565 จำกบริษัทเอกชนขนำดใหญ่เพื่อจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อ  อย่ำงไรก็ดี สินค้ำกลุ่มอื่นใน

ภำพรวม(หำกไม่นับ ATK) มยีอดขำยลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

2) รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 

 

 

 

 

บรษิทัมรีำยได้จำกกำรบรกิำรในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 7.44 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.52 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึ้น 

51.11% จำกไตรมำส 4/2564 โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยได้จำกกำรบรกิำรเครื่องมอืแพทยใ์ห้เช่ำและบรกิำรซ่อมบ ำรุง 

5.66 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ขึน้ 2.04 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 56.51% และมรีำยได้จำกกำรบรกิำรศูนยต์รวจกำรนอนหลบัใน

ไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 1.78 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.48 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 36.13% จำกไตรมำส 4/2564 

ส ำหรบัปี 2565 บรษิัทมรีำยได้จำกกำรบรกิำร จ ำนวน 24.39 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 9.97 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 

69.10% มสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้จำกกำรบริกำรเครื่องมอืแพทย์ให้เช่ำและบริกำรซ่อมบ ำรุง 17.81 ล้ำนบำท ซึ่ง

เพิม่ขึ้น 7.39 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้น 71.01% และมรีำยได้จำกกำรบรกิำรศูนย์ตรวจกำรนอนหลบัในปี 2565 จ ำนวน 

6.59 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.57 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 64.15% จำกปี 2564 เน่ืองจำกกำรฟ้ืนตวัของควำมต้องกำรเข้ำรบั

กำรตรวจกำรนอนหลบัที่มมีำกขึน้ หลงัจำกภำวะกำรระบำดของ COVID-19 เริม่คลี่คลำย และเริม่มชีำวต่ำงชำติทีเ่ขำ้

มำรกัษำในประเทศไทยมำกขึน้จำกเทรนของกำรท่องเทีย่วเชงิกำรแพทย์ 

ต้นทุนจากการขายและการบริการ  

บรษิัทมตี้นทุนจำกกำรขำยและบรกิำรในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 111.97 ล้ำนบำท ลดลง 200.10 ล้ำนบำท 

หรอืลดลง 64.12% จำกไตรมำส 4/2564 ซึ่งเป็นผลต่อเน่ืองมำจำกยอดขำยสนิค้ำที่ลดลง ส ำหรบัในปี 2565 บรษิัทมี

ต้นทุนจำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 1,417.76 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 427.67 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 43.20% เมื่อเทยีบกบั 

ปี 2564 เน่ืองจำกเป็นผลต่อเน่ืองมำจำกยอดขำยสนิค้ำ ATK รวมทัง้ต้นทุนสนิค้ำเพิม่ขึ้นจำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำท 

เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลล่ำรส์หรฐั 

ทัง้น้ีสดัส่วนของต้นทุนขำยรวมเมื่อเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรส ำหรบัปี 2565 อยู่ที่ 70.55% ซึ่ง

เพิม่ขึน้จำก 61.07% ในปี 2564 

ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 

บรษิทัมกี ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยและบรกิำรในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 56.50 ลำ้นบำท ลดลง 67.88 ลำ้นบำท 

หรือลดลง 54.57% จำกไตรมำส 4/2564 โดยมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 4/2565 เท่ำกับ 33.54% (เพิ่มขึ้นจำก 

28.50% ในไตรมำส 4/2564) และส ำหรบัปี 2565 บรษิัทมกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 591.83 ล้ำนบำท ลดลง 39.18 ล้ำนบำท 

หรอืลดลง 6.21% โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2565 เท่ำกบั 29.45% (ลดลงจำก 38.93% ในปี 2564) ซึ่งก ำไรขัน้ต้น

ที่เพิม่ขึ้นในไตรมำส 4/2565 มสีำเหตุมำจำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำส่วนใหญ่กลบัมำสู่ลูกค้ำกลุ่ม รพ.ทัง้ภำครฐัและเอกชน 

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

5.66           76.13% 3.62           73.50% 2.04           56.51% 17.81         73.00% 10.41         72.19% 7.39           71.01%

1.78           23.87% 1.30           26.50% 0.48           36.13% 6.59           27.00% 4.01           27.81% 2.57           64.15%

7.44             100.00% 4.92             100.00% 2.52             51.11% 24.39           100.00% 14.43           100.00% 9.97             69.10%

1. บรกิำรใหเ้ชำ่และบรกิำรซ่อม
บ ำรุง

รายได้จากการให้บริการ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

ประเภทการบริการ

ไตรมาส 4/65 ไตรมาส 4/64

2. บรกิำรตรวจกำรนอนหลบั

รวมรายได้จากการให้บริการ
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ซึ่งบริษัทสำมำรถจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำได้ แต่ส ำหรับรอบผลกำรด ำเนินงำนของปี 2565 ที่อัตรำก ำไรขัน้ต้นลดลงมี

สำเหตุหลักมำจำกยอดขำยสินค้ำ ATK ในช่วงครึ่งปีแรกมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นในระดับต ่ำ เน่ืองจำกจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำน

สะดวกซื้อของบรษิทัเอกชนขนำดใหญ่และบรษิทัก ำหนดรำคำขำยที่ค่อนข้ำงต ่ำ เพื่อใหป้ระชำชนเข้ำถงึชุดตรวจ ATK 

ได้ง่ำยและได้รบักำรรกัษำทนัท่วงที รวมทัง้ผลจำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทเมื่อเทียบกบัดอลล่ำรส์หรฐัซึ่งท ำให้ต้นทุน

สนิคำ้ในภำพรวมสูงขึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 30.42 ล้ำนบำท ลดลง 2.48 ล้ำนบำท หรือลดลง 

7.55% จำกไตรมำส 4/2564 เน่ืองจำกค่ำนำยหน้ำ เงนิรำงวลั และค่ำขนส่งสนิคำ้ ทีล่ดลงตำมยอดขำยในไตรมำสน้ี 

ส ำหรบัปี 2565 บรษิัทมค่ีำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 128.85 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 2.45 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้น 

1.94% จำกปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำนำยหน้ำและเงนิรำงวลั เงนิเดอืนและสวสัดกิำรฝ่ำยขำย ค่ำเดนิทำง 

และค่ำขนส่งสนิคำ้ ทีเ่พิม่ขึน้ตำมยอดขำยในภำพรวมรำยปี อย่ำงไรกด็ ีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยมอีตัรำกำรเตบิโตน้อยกว่ำ

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร และมสีดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรลดลงจำก 7.80% ใน

ปี 2564 เหลอื 6.41% ในปี 2565 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิัทมค่ีำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 19.75 ล้ำนบำท ลดลง 1.72 ล้ำนบำท หรอืลดลง

8.01% จำกไตรมำส 4/2564 และส ำหรบัปี 2565 บรษิัทมค่ีำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 89.14 ล้ำนบำท ลดลง 1.89

ลำ้นบำท หรอืลดลง 2.08% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ ซึ่งโดยเฉลีย่แลว้บรษิัทยงัสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำร

บรหิำรได้ดี ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในภำพรวมส ำหรบัปี 2565 อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อน ในขณะที่สำมำรถท ำ

ยอดขำยรวมของปี 2565 ได้เพิม่ขึ้น และค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบัปี 2565 มสีดัส่วนต่อรำยได้เท่ำกบั 4.44% ซึ่ง

ลดลงจำกปีก่อน (5.62% ส ำหรบัปี 2564) 

 

ก าไร/ขาดทุน จากอตัราแลกเปลี่ยน 

บรษิทัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 0.14 ลำ้นบำท ซึ่งมผีลก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน

ลดลง 0.80 ล้ำนบำท หรอืลดลงคดิเป็น 85.47% จำกไตรมำส 4/2564 และส ำหรบัปี 2565 บรษิัทขำดทุนจำกอัตรำ

แลกเปลีย่นจ ำนวน 3.17 ลำ้นบำท ซึ่งมผีลขำดทุนลดลง 5.34 ลำ้นบำท หรอืลดลงคดิเป็น 62.74% เมื่อเทยีบกบัปี 2564 

ซึ่งกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นผลจำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทเมื่อเทียบกบัดอลลำร์สหรฐั ทัง้น้ีบรษิัทมกีำร

บรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นโดยกำรท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำบำงส่วน รวมถงึลดควำม

เสีย่งจำกกำรมหีน้ีเงนิกูใ้นสกุลเงนิต่ำงประเทศอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ท ำใหก้ำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นลดลงจำกปี

ก่อนหน้ำอย่ำงชดัเจน และบรษิทัไม่มนีโยบำยในกำรเกง็ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัมตี้นทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 0.78 ลำ้นบำท ลดลง 2.23 ลำ้นบำท หรอืลดลง 74.11% 

จำกไตรมำส 4/2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเงนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ท ำใหต้้นทุนดอกเบี้ยเงนิกูจ้ำก
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สถำบนักำรเงนิลดลง และส ำหรบัปี 2565 บรษิทัมตี้นทุนทำงกำรเงนิ จ ำนวน 8.55 ลำ้นบำท ลดลง 2.59 ลำ้นบำท หรอื

ลดลง 23.23% เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจำกกำรลดลงของเงนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่ง ณ 31 ธนัวำคม 2565 

บรษิทัมสีดัส่วนหน้ีสนิทีต่ ่ำมำก 

 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บรษิัทมกี ำไรสุทธิในไตรมำส 4/2565 จ ำนวน 4.77 ล้ำนบำท ลดลง 50.24 ล้ำนบำท หรอืลดลง 91.32% จำก

ไตรมำส 4/2564 และมอีตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั 2.83% (ลดลงจำก 12.60% ในไตรมำส 4/2564) โดยสำเหตุหลกัที่ก ำไร

สุทธลิดลงเน่ืองจำกกำรลดลงของยอดขำยสนิค้ำกลุ่มเวชบ ำบดัวกิฤตและกลุ่มเครื่องมอืแพทยท์ัว่ไป ซึ่งมคีวำมต้องกำร

สนิคำ้ลดลง จำกสำเหตุกำรเปลีย่นแปลงสำยพนัธุ์กำรระบำดของ COVID-19 ซึ่งมคีวำมรุนแรงลดลง และส ำหรบัอตัรำ

ก ำไรสุทธิลดลง เน่ืองจำกผลของกำรลดลงของยอดขำยในไตรมำส 4/2565 แต่บริษัทยังมีค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เป็น

ค่ำใชจ้่ำยคงทีอ่ยู่ดงัเดมิ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรสุทธโิดนผลกระทบของต้นทุนคงทีจ่ำกกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว 

ส ำหรบัปี 2565 บรษิัทมกี ำไรสุทธิจ ำนวน 296.66 ล้ำนบำท ลดลง 23.02 ล้ำนบำท หรอืลดลง 7.20% จำกปี 

2564 และมอีตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั 14.76% (ลดลงจำก 19.72% ในปี 2564) ซึ่งปัจจยัหลกัเน่ืองจำกโรคระบำด COVID-

19 มีกำรเปลี่ยนแปลงสำยพันธุ์และลดควำมรุนแรงลง รวมทัง้ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 บริษัทลดสัดส่วนกำร

จ ำหน่ำย ATK ที่จ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อเอกชนขนำดใหญ่ลง เน่ืองจำกควำมต้องกำรสนิค้ำลดลงและเกิดกำร

แข่งขนัทำงดำ้นรำคำของสนิคำ้ 

 

   

 จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 

        ขอแสดงควำมนับถอื 
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              (นำยวโิรจน์ วสุศุทธกุิลกำนต์) 

                  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

     บรษิทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน) 


