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เลขที ่SMD 08/2565 

      

13 พฤษภำคม 2565 

 

เรื่อง ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

ส ำหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

บริษัท เซนต์เมด จ ำกัด (มหำชน) มีก ำไรสุทธิในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 136.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 

1,620.77% จำกไตรมำส 1/2564 โดยปัจจยัส ำคญัทีส่่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ไดแ้ก่  

1) การระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ส่งผลให้มคีวำมต้องกำรสนิค้ำเพิม่ขึ้นมำก โดยเฉพำะสนิค้ำในกลุ่ม

กลุ่มเครื่องมอืแพทย์ทัว่ไป รองลงมำคอืกลุ่มกำรช่วยหำยใจและเวชศำสตร์กำรนอนหลบั ซึ่งมคีวำมจ ำเป็นต่อ

กำรตรวจคดักรองและดแูลรกัษำผูป่้วยโรค COVID-19  

2) การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ส่งผลใหต้น้ทุนสนิคำ้เพิม่ขึน้ 

งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2565 

รายการ 
ไตรมาส 1/65 ไตรมาส 1/64 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้             
รำยไดจ้ำกกำรขำย      703.03  99.21%      151.72  97.60%      551.31  363.38% 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร         5.62  0.79%         3.73  2.40%         1.89  50.70% 
รวมรายได้จากการขายและการบริการ      708.65  100.00%      155.45  100.00%      553.20  355.88% 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร    (481.99) 68.01%     (92.28) 59.36%    (389.71) 422.33% 
ก าไรขัน้ต้น      226.67  31.99%       63.17  40.64%      163.49  258.81% 
รำยไดอ้ื่น         3.16  0.45%         0.14  0.09%         3.02  2,158.95% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย      229.83  32.43%       63.31  40.73%      166.51  263.01% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย      (34.70) 4.90%     (24.12) 15.52%      (10.58) 43.86% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร      (23.00) 3.25%     (22.87) 14.71%       (0.13) 0.57% 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น         0.08  0.01%       (3.69) 2.37%         3.76  (102.12%) 
รวมค่าใช้จ่าย      (57.62) 8.13%      (50.68) 32.60%        (6.95) 13.71% 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้      172.20  24.30%       12.63  8.13%      159.57  1,263.04% 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ       (2.70) 0.38%       (2.78) 1.79%         0.08  (2.78%) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้      169.50  23.92%         9.85  6.34%      159.65  1,620.45% 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้      (32.79) 4.63%       (1.91) 1.23%      (30.88) 1,619.14% 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบังวด      136.71  19.29%         7.94  5.11%      128.77  1,620.77% 
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รายได้จากการด าเนินงานหลกั 

บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำรในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 708.65 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 553.20 ล้ำน

บำท หรือเพิ่มขึ้น 355.88% จำกไตรมำส 1/2564 โดยมีสัดส่วนรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกลูกค้ำภำคเอกชน 75.49% 

เพิม่ขึน้จำก 30.10% ในไตรมำส 1/2564 เน่ืองจำกมกีำรขำยชุดตรวจหำเชือ้ไวรสั COVID-19 (ATK) ใหแ้ก่บรษิทัเอกชน

ขนำดใหญ่เพื่อจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อ ในขณะมทีี่สดัส่วนลูกค้ำภำครฐับำลในไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 24.51% 

ส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้โรงพยำบำลรฐับำล โดยเป็นงบประมำณทีร่ฐับำลจดัสรรเพื่อซื้ออุปกรณ์กำรแพทย์ทีม่คีวำมจ ำเป็น

ต่อกำรดแูลผูป่้วยโรค COVID-19 และบรษิทัมกีำรส่งมอบสนิคำ้ตำมงบลงทุนทีอ่ยู่ใน Backlog  

1) รำยไดจ้ำกกำรขำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมกลุ่มเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของบรษิทั สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 

6 กลุ่ม ตำมลกัษณะใชง้ำน ดงัตำรำงโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมกลุ่มสนิคำ้ โดยคดิเป็นสดัส่วนจำกรำยได้

กำรขำย ดงัต่อไปนี้ 

รายได้จ าแนกตาม ไตรมาส 1/65 ไตรมาส 1/64 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
กลุ่มสินค้า ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. กลุ่มเวชบ ำบดัวกิฤต       61.36  8.73%      67.78  44.67%       (6.42) (9.48%) 
2. กลุ่มกำรช่วยหำยใจและ     103.67  14.75%      47.92  31.58%      55.76  116.36% 
    เวชศำสตรก์ำรนอนหลบั             
3. กลุ่มหทยัวทิยำ      16.15  2.30%      19.42  12.80%       (3.26) (16.81%) 
4. กลุ่มเครื่องมอืแพทยท์ัว่ไป     514.19  73.14%        5.87  3.87%     508.31  8,655.23% 
5. กลุ่มสมำรท์ฮอสพทิอล        7.09  1.01%      10.03  6.61%       (2.94) (29.28%) 
6. กลุ่มอื่นๆ/1         0.57  0.08%        0.70  0.46%       (0.13) (18.56%) 
รวมรายได้จากการขาย     703.03  100.00%     151.72  100.00%     551.31  363.38% 

หมำยเหตุ: 1/ กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบกำรใชง้ำนอุปกรณ์กำรแพทย์ เช่น แบตเตอรี ่และเจล เป็นตน้ และอุปกรณ์ป้องกนักำรติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เช่น เจล
แอลกอฮอลล์ำ้งมอื และหน้ำกำกอนำมยั เป็นตน้ 

บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 703.03 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 551.31 ลำ้นบำท หรอื

เพิม่ขึ้น 363.38% จำกไตรมำส 1/2564 มสีำเหตุหลกัจำกกำรเตบิโตของยอดขำยสนิค้ำในกลุ่มเครื่องมอืแพทย์ทัว่ไป 

เนื่องจำกมคี ำสัง่ซื้อ ATK จ ำนวนมำก จำกบรษิทัเอกชนขนำดใหญ่เพื่อจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นสะดวกซื้อ รองลงมำคอืสนิคำ้

กลุ่มกำรช่วยหำยใจและเวชศำสตรก์ำรนอนหลบั ซึง่เป็นสนิคำ้ทีม่คีวำมจ ำเป็นต่อกำรตรวจคดักรองและดแูลรกัษำผูป่้วย

โรค COVID-19 ประกอบกบัมกีำรส่งมอบสนิคำ้ไดต้ำม Backlog 

2) รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 

บรษิทัมรีำยได้จำกกำรบรกิำรในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 5.62 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 1.89 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 

50.70% จำกไตรมำส 1/2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรเครื่องมอืแพทยใ์หเ้ช่ำ จ ำนวน 

1.36 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 206.52% และมรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรศูนย์ตรวจกำรนอนหลบัในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 

1.74 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 0.24 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ 15.64% จำกไตรมำส 1/2564 เนื่องจำกกำรฟ้ืนตวัของผูเ้ขำ้รบักำร

ตรวจกำรนอนหลบั 
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ต้นทุนจากการขายและการบริการ  

บรษิทัมตีน้ทุนจำกกำรขำยและบรกิำรในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 481.99 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 389.71 ลำ้นบำท 

หรอืเพิม่ขึน้ 422.33% จำกไตรมำส 1/2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกตน้ทุนขำยทีเ่พิม่ขึน้ เช่น ตน้ทุนสนิคำ้ เป็นผลจำกกำร

อ่อนค่ำของเงนิบำทเมื่อเทยีบกบัดอลลำร์สหรฐั และมกีำรส ำรองสนิคำ้ลำ้สมยัเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกสนิคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรค 

COVID-19 มกีำรปรบัลดรำคำลง อกีทัง้สดัส่วนของต้นทุนขำยรวมเมื่อเทยีบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเพิม่ขึน้

เป็น 68.01% จำก 59.36% ในไตรมำส 1/2564 

ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 

บรษิทัมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและบรกิำรในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 226.67 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 163.49 ลำ้น

บำท หรอืเพิม่ขึน้ 258.81% จำกไตรมำส 1/2564 มสีำเหตุหลกัจำกกำรเตบิโตของยอดขำย โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นใน

ไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 31.99% ลดลง 8.65% จำกไตรมำส 1/2564 เนื่องจำกรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย ATK 

ผ่ำนรำ้นสะดวกซื้อของบรษิทัเอกชนขนำดใหญ่ ซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำกว่ำสนิคำ้กลุ่มอื่น 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 34.70 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.58 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ 

43.86% จำกไตรมำส 1/2564 เนื่องจำกกำรเพิม่ขึ้นของค่ำนำยหน้ำและเงนิรำงวลั และค่ำขนส่งสนิค้ำ ที่เพิม่ขึ้นตำม

ยอดขำย อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยมอีตัรำกำรเติบโตน้อยกว่ำรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และมีสดัส่วน

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรลดลงจำก 15.52% ในไตรมำส 1/2564 เหลอื 4.90% ในไตรมำส 

1/2565 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 23.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.13 ล้ำนบำท หรือ

เพิม่ขึ้น 0.57% จำกไตรมำส 1/2564 มสีำเหตุจำกกำรเพิม่ขึ้นของเงนิเดอืนและสวสัดกิำรของพนักงำนและผู้บรหิำร 

นอกจำกนี้บริษัทมีค่ำปรบัจำกกำรส่งมอบสินค้ำล่ำช้ำ ในไตรมำส 1/2565 เท่ำกับ 0.40 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงอย่ำงมี

นัยส ำคญัจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่คี่ำปรบัจ ำนวน 4.16 ล้ำนบำท อย่ำงไรกด็ ีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมอีตัรำกำร

เตบิโตน้อยกว่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร และมสีดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร

ลดลงจำก 14.71% ในไตรมำส 1/2564 เหลอื 3.25% ในไตรมำส 1/2565  

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิัทมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 0.08 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 3.76 ล้ำนบำท หรอื

เพิม่ขึ้น 102.12% จำกไตรมำส 1/2564 ที่ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 3.69 ล้ำนบำท เนื่องจำกบรษิัทมกีำร

บรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นโดยกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรมหีนี้เงนิกูใ้นสกุลเงนิต่ำงประเทศดว้ยกำรช ำระหนี้

และใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นในขณะท ำรำยกำร (Spot rate) 
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ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัมตีน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 2.70 ลำ้นบำท ลดลง 0.08 ลำ้นบำท หรอืลดลง 2.78% 

จำกไตรมำส 1/2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของดอกเบี้ยเงนิกู้จำกสถำบนักำรเงนิ เนื่องจำกมกีำรช ำระคนืเงนิ

กูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสุทธิในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 136.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 128.77 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 

1,620.77% จำกไตรมำส 1/2564 มอีตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกับ 19.29% โดยเพิ่มขึ้น 14.18% จำกไตรมำส 1/2564 โดย

สำเหตุหลกัทีท่ ำให้บรษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนดขีึน้และอตัรำก ำไรสุทธสิูงขึน้ มำจำกกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย

และกำรบรกิำร ในขณะทีส่ำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยใหเ้ตบิโตในอตัรำทีต่ ่ำกว่ำ 

     

 จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

        ขอแสดงควำมนับถอื 

                      - วโิรจน์ วสุศุทธกิุลกานต ์- 

             (นำยวโิรจน์ วสุศุทธกิุลกำนต)์ 
                ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

     บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) 
 


