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16. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

16.1 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

16.2.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา 

บรษิทั เซนต์เมด จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรอื “SMD”) ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายเครื่องมอืแพทย์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยบรษิทันําเขา้เครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยจ์ากผูผ้ลติอุปกรณ์ทางการแพทยช์ัน้นํา

ของโลก อาท ิสหรฐัอเมรกิา เยอรมนี ออสเตรเลยี สวสิเซอร์แลนด์ และจนี เพื่อจดัจําหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชัน้นําใน

ประเทศ ทัง้ในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรฐับาลในสังกัดสํานัก

การแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรฐับาลในสงักดักระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลรฐับาลในสงักดัสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน คลินิก และบุคคลทัว่ไป โดยสามารถแบ่งเครื่องมอืแพทย์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บรษิัทจําหน่ายออกเป็น 6 กลุ่ม ตามลกัษณะการใช้งาน คอื (1) กลุ่มสนิค้าดา้นเวชบําบดัวกิฤต 

หรอื Critical Care (2) กลุ่มสนิค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลบั หรอื Respiration (3) กลุ่มสนิค้าด้าน

หทัยวิทยา หรือ Cardiology (4) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทัว่ไป หรือ General Medical Device (5) กลุ่มสินค้าสมาร์ท

ฮอสพทิอล หรอื Smart Hospital และ (6) กลุ่มอื่นๆ 

รายได้จากการขายและบริการสําหรับปี 2561 ถึง ปี 2563 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 

506.03 ล้านบาท 618.63 ล้านบาท 660.94 ล้านบาท และ 155.45 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.25 ในปี 

2562 รอ้ยละ 6.84 ในปี 2563 และรอ้ยละ 38.32 ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 โดยรายได้จากการขายประมาณรอ้ยละ 

35.02 ถึง 53.09 มาจากสนิคา้ในกลุ่มสนิค้าดา้นเวชบําบดัวกิฤต (Critical Care) มฐีานลูกค้าหลกั คอื โรงพยาบาลรฐับาล 

ยอดขายสนิคา้กลุ่มสนิคา้ดา้นเวชบําบดัวกิฤต (Critical Care) มสีดัส่วนลดลงในปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากความล่าชา้ของ

ของการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี 2562 ของภาครฐับาลเป็นหลกั ขณะที่สดัส่วนยอดขายในกลุ่มสนิคา้ด้านเวชบําบดั

วกิฤต (Critical Care) ในปี 2563 ลดลงเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จงึทําใหร้ฐับาลจดัสรรงบประมาณ

การซื้ออุปกรณ์การแพทยไ์ปยงักลุ่มสนิคา้ดา้นการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลบั (Respiration) ซึ่งมคีวามจาํเป็น

ในการรกัษาโรค   

สนิค้ากลุ่มที่มยีอดขายอนัดบัรองลงมา ได้แก่ สนิค้ากลุ่มสนิค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลบั 

(Respiration) มสีดัส่วนยอดขายรอ้ยละ 21.20 ถงึ รอ้ยละ 40.06 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่ส่วนใหญ่ผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ลูกคา้ใน

กลุ่มนิติบุคคลและบุคคลทัว่ไป เป็นผลมาจากแนวโน้มความตระหนักเกี่ยวกบัอนัตรายจากการนอนกรน และหยุดหายใจ

ขณะหลบัของกลุ่มบุคคลทัว่ไปทีม่มีากขึน้ ซึ่งส่งผลใหส้นิคา้ในกลุ่มสนิคา้ดา้นการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลบั 

(Respiration) เช่น เครื่องอดัอากาศแรงดนับวก (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) และเครื่องช่วยหายใจ

ชนิดแรงดนั 2 ระดบั (Bi-level Positive Airway Pressure : BiPAP) มยีอดขายเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีในปี 

2563 การแพร่ระบาดของของไวรสั COVID-19 ทําใหม้คีวามตอ้งการสนิคา้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปรมิาตรและ

ความดนั (Ventilator) สูงขึ้นมากจากโรงพยาบาลรฐับาลทําให้สดัส่วนรายได้สินค้ากลุ่มน้ีเติบโตขึ้นมาก สินค้ากลุ่มที่มี

ยอดขายอนัดบัที่สาม ได้แก่ กลุ่มสนิคา้ด้านหทยัวทิยา (Cardiology) โดยมสีดัส่วนรายได้รอ้ยละ 11.55 ถึงรอ้ยละ 19.53 

ของรายไดจ้ากการขาย อนัดบัทีส่ี่ ได้แก่ กลุ่มเครื่องมอืแพทย์ทัว่ไป (General Medical Device) ซึ่งมสีดัส่วนรอ้ยละ 3.60 

ถงึรอ้ยละ 8.43 ของรายไดจ้ากการขาย โดยในปี 2563 บรษิทัมสีดัส่วนรายไดใ้นกลุ่มดงักล่าวเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 143.62 จาก

ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเครื่องวดัอุณหภูมิ
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หน้าผาก (Forehead thermometer) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อนัดับที่ห้าและหก ได้แก่ กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล 

(Smart Hospital) และกลุ่มอื่นๆ ตามลําดบั 

อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรบัปี 2561 ถงึ ปี 2563 และสําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 42.45 รอ้ย

ละ 41.52 ร้อยละ 41.91 และรอ้ยละ 40.64 ตามลําดบั ซึ่งบรษิัทมีความสามารถในการบรหิารอตัรากําไรขัน้ต้นให้อยู่ใน

ระดบัประมาณรอ้ยละ 40 – 42 แมว้่าสดัส่วนยอดขายสนิคา้ในแต่ละกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยบรษิทัใชว้ธิกีาร

รกัษาอตัรากําไรขัน้ต้นโดยการกําหนดเป้าหมายทัง้ยอดขายและอตัรากําไรขัน้ต้นสําหรบัสนิค้าแต่ละกลุ่มผ่านผู้จดัการ

การตลาดและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตัง้ราคา และแผนการทําตลาดของแต่ละสินค้า รวมทัง้การทํา

การตลาดในรูปแบบของกลุ่มสนิคา้ เพื่อให้ทัง้จํานวนสนิคา้แต่ละกลุ่มทีบ่รษิทัจําหน่าย รายไดจ้ากการขายรวม  และอตัรา

กําไรขัน้ตน้ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงปี 2561 ถงึ ปี 2563 สาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่าย

ในการขายมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนและสวสัดกิารฝ่ายขาย เน่ืองจากการจา้งพนักงานทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรองรบักบัธุรกจิ

ของบรษิทัทีกํ่าลงัเตบิโต อย่างไรกด็ใีนปี 2563 ค่าจ่ายในการขายลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า สาเหตุมาจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลให้บรษิัทมีการชะลอการจ้างพนักงานใหม่ออกไป ประกอบกบัการที่

ค่าใช้จ่ายประชาสมัพนัธ์ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายออกบูธ เน่ืองจากบรษิทัไม่สามารถออกบูธประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบรษิัท

ในช่วงสถานการณ์ดงักล่าวได ้ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบรกิารโดยรวมเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการเพิม่ขึน้ของค่าเช่า 

และเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน และสําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้สาเหตุหลกั

มาจากค่าปรบัส่งสนิคา้ล่าชา้จาํนวน 4.16 ลา้นบาท เน่ืองจากสนิคา้ทีไ่ดร้บัล่าชา้เกีย่วเน่ืองมาจากช่วงปลายปี 2563 สาเหตุ

มาจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ของผูผ้ลติจากขอ้จาํกดัดา้นการจดัสรรสนิคา้ของผูผ้ลติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรง และบรษิทัไดร้บัรูค่้าปรบัจากการส่งมอบเกนิระยะของสญัญาในงวดน้ี อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดเ้พิม่

ใหม้กีารรายงานสรุปและประชุมร่วมกนัระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายจดัซื้อ เพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิค่าปรบัจากการส่งมอบสนิคา้

ล่าชา้ในอนาคต 

อตัรากําไรสุทธสิําหรบัปี 2561 ถงึ ปี 2563 และสําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 6.03 รอ้ยละ 

9.66 รอ้ยละ 11.75 และรอ้ยละ 5.28 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรสุทธใินปี 2561 ถงึ ปี 2563 ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง

เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้ของบรษิทั เช่น ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีม่สีดัส่วนลดลงเมื่อ

เทยีบกบัยอดขาย โดยการควบคุมการเพิม่ของพนักงาน พจิารณาการใช้งบประมาณการตลาดต่างๆ ให้มคีวามคุม้ค่าและ

เหมาะสม ผ่านการจดัทาํงบประมาณประจาํปีรวมถงึตดิตามผลในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และตน้ทุนทางการเงนิ

ทีล่ดลงจากการทีบ่รษิทัชําระเงนิกู้ยมืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งจนครบทัง้จํานวนในไตรมาสที ่4 ปี 2562 ซึง่เงนิกูย้มืดงักล่าวมี

อตัราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 14.12 ต่อปี อย่างไรก็ดี อตัรากําไรสุทธสิําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 ปรบัตวัลดลง

เน่ืองจากบรษิัทมีรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.69 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากค่าปรบัส่งสินค้าล่าช้า

จาํนวน 4.16 ลา้นบาท  

นอกจากน้ี สาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัมขีาดทุนสุทธเิท่ากบั 2.20 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขาย

ตํ่ากว่าที่ประมาณการณ์ไว้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ระลอกแรก และงบประมาณ

ประจาํปี 2563 ทีเ่บกิจ่ายล่าชา้ ประกอบกบับรษิทัมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากบั 5.61 ลา้นบาท ในงวดดงักล่าว  
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16.2.2 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานปีบญัชี 2561 – 2563 และงวด 3 เดือน ปี  2564 

รายไดก้ารขายแยกตามกลุ่มเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยช์องบรษิทั สามารถจําแนกไดเ้ป็น 6 กลุ่ม 

ตามลกัษณะใชง้าน ไดแ้ก่ (1) กลุ่มสนิคา้ดา้นเวชบําบดัวกิฤต หรอื Critical Care (2) กลุ่มสนิคา้ดา้นการช่วยหายใจและเวช

ศาสตรก์ารนอนหลบั หรอื Respiration (3) กลุ่มสนิคา้ดา้นหทยัวทิยา หรอื Cardiology (4) กลุ่มเครื่องมอืแพทย์ทัว่ไป หรอื 

General Medical Device (5) กลุ่มสนิค้าสมาร์ทฮอสพทิอล หรอื Smart Hospital และ (6) กลุ่มอื่นๆ ซึ่งสามารถแสดงดงั

ตารางโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายจาํแนกตามกลุ่มสนิคา้ โดยคดิเป็นรอ้ยละจากรายไดก้ารขาย ดงัต่อไปน้ี 

ตารางโครงสรา้งรายไดจ้าํแนกตามประเภทรายได ้

รายได้จาํแนกตาม 

ประเภทรายได้ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 3 เดือนแรก 

ปี 2563 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขาย 494.32 97.60 605.94 96.86 645.63 97.61 109.48 102.47 151.08 99.46 

2. รายไดจ้ากการบรกิาร1/ 11.70 2.31 12.69 2.03 15.31 2.32 2.90 2.71 4.36 2.87 

รวมรายได้จากการขาย

และบริการ 
506.03 99.91 618.63 98.89 660.94 99.93 112.38 105.18 155.45 102.33 

รายได้อ่ืน2/ 0.44 0.09 6.94 1.11 0.47 0.07 (5.54) (5.18) (3.55) (2.33) 

รายได้รวม 506.47 100.00 625.57 100.00 661.41 100.00 106.84 100.00 151.90 100.00 

หมายเหตุ: 1/รายไดจ้ากการบรกิารไดแ้ก่ รายไดจ้ากบรกิารซ่อมบํารุงรายไดจ้ากบรกิารใหเ้ช่าเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์และรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารตรวจการนอนหลบั 
2/รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และรายไดอ้ืน่ๆ 

ตารางโครงสรา้งรายไดจ้าํแนกตามกลุ่มสนิคา้ 

รายได้จาํแนกตาม 

กลุ่มสินค้า 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 3 เดือนแรก 

ปี 2563 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มสนิคา้ดา้นเวชบําบดั

วกิฤต  
262.46 53.09 301.08 49.69 259.50 40.19 38.34 35.02 67.78 44.86 

2. กลุ่มสินค้าด้านการช่วย

หายใจและเวชศาสตร์

การนอนหลบั 

104.78 21.20 160.82 26.54 227.37 35.22 43.85 40.06 47.28 31.30 

3. กลุ่ ม สิน ค้ าด้ าน ห ทั ย

วทิยา 
96.53 19.53 107.01 17.66 74.56 11.55 18.51 16.91 19.42 12.85 

4. กลุ่ ม เค รื่ อ งมือ แพ ท ย์

ทัว่ไป 
17.79 3.60 22.35 3.69 54.44 8.43 5.33 4.87 5.87 3.89 

5. ก ลุ่ ม สิ น ค้ า ส ม า ร์ ท

ฮอสพทิอล 
7.69 1.56 10.05 1.66 26.77 4.15 0.51 0.47 10.03 6.64 

6. กลุ่มอื่นๆ1/  5.08 1.03 4.63 0.76 2.99 0.46 2.93 2.68 0.70 0.47 

รวมรายได้จากการขาย 494.32 100.00 605.94 100.00 645.63 100.00 109.48 100.00 151.08 100.00 

หมายเหตุ: 1/ กลุ่มอื่นๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ประกอบการใชง้านอุปกรณ์การแพทย ์เช่น แบตเตอรี ่และเจล เป็นตน้ 
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1. ผลการดาํเนินงาน 

บรษิทับรษิทัมรีายไดร้วม ในปี 2561 – ปี 2563 และสาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบั 506.47 ลา้นบาท 

625.57 ล้านบาท 661.41 ล้านบาท และ 151.90 ตามลําดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.52 ในปี 2562 รอ้ยละ 5.73 ในปี 2563 และ

รอ้ยละ 42.17 สาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 

รายไดจ้ากการขาย 

ทัง้น้ี บรษิัทมรีายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์ สําหรบัปี 2561 – ปี 2563 และสําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 

เท่ากบั 494.32 ล้านบาท 605.94 ล้านบาท 645.63 และ 151.08 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นร้อยละ 97.60 ร้อยละ 

96.86 97.61 และรอ้ยละ 99.46 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ซึง่กลุ่มสนิค้าทีม่รีายได้สูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มสนิค้าดา้นเวชบําบดั

วกิฤต (Critical Care) โดยมสีดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 35.02 ถงึรอ้ยละ 53.09 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย

เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า เครื่องตดิตามการทํางานของหวัใจและสญัญาณชพี และเครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื่น

เสยีงความถี่สงู อนัดบัทีส่อง ไดแ้ก่ กลุ่มสนิคา้ดา้นการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลบั (Respiration) โดยมสีดัส่วน

รายไดร้อ้ยละ 21.20 ถงึรอ้ยละ 40.06 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื่องตรวจวเิคราะหค์วามผดิปกติ

ขณะนอนหลบั เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคมุปรมิาตรและความดนั เครื่องอดัอากาศแรงดนับวก และเครื่องเฝ้าตดิตามความ

ดนัของคารบ์อนไดออกไซด์ในเลอืด อนัดบัทีส่าม ไดแ้ก่ กลุ่มสนิคา้ดา้นหทยัวทิยา (Cardiology) โดยมสีดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 

11.55 ถงึรอ้ยละ 19.53 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ ชุดเฝ้าตดิตามการ

ทํางานของหวัใจ และเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกําลงักาย อนัดบัที่สี่ ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทัว่ไป 

(General Medical Device) โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 3.60 ถงึรอ้ยละ 8.43 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย

เตยีงผูป่้วย รถเขน็ทางการแพทย์ และเครื่องวดัอุณหภูมหิน้าผาก อนัดบัที่หา้และหก ไดแ้ก่ กลุ่มสนิคา้สมาร์ทฮอสพทิอล 

(Smart Hospital) และกลุ่มอื่นๆ ตามลําดบั 

ในปี 2561 บรษิทับรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเท่ากบั 494.32 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 97.60 ของรายได้รวม 

ขณะที่ปี 2562 บริษัทบริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 605.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.86 ของรายได้รวม 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 111.62 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.58 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

รายไดใ้นกลุ่มสนิคา้ดา้นการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลบั (Respiration) จํานวน 56.04 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจาก

ความตระหนักถงึการดูแลสุขภาพของประชาชนทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของศูนยต์รวจการนอนหลบั

ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าโรงเรยีนแพทย์ ซึ่งส่งผลให้มกีารเพิม่จํานวนเตียงตรวจการนอนหลบั และมกีาร

สัง่ซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ 

(Respiration) เพิม่ขึน้  

สาํหรบัปี 2563 บรษิทับรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเท่ากบั 645.58 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 97.61 ของรายได้

รวม เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 39.64 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.54 สาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลให้การจดัสรรงบประมาณในการเลอืกซื้อสนิค้าของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 

กล่าวคอื สนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาและป้องกนัโรค COVID-19 ได้แก่ สนิค้าในกลุ่มสนิคา้ด้านการช่วยหายใจและเวช

ศาสตรก์ารนอนหลบั เช่น เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปรมิาตรและความดนั เครื่องฟอกและฆา่เชือ้โรคในอากาศ เป็นต้น 

มยีอดขายเพิม่ขึน้ 66.55 ลา้นบาท และสนิคา้กลุ่มเครื่องมอืแพทยท์ัว่ไป เช่น เครื่องวดัอุณหภูมหิน้าผาก เป็นตน้ มยีอดขาย

เพิม่ขึน้ 32.09 ล้านบาท ซึ่งการเพิม่ขึ้นของยอดขายดงักล่าวมาจากลูกคา้ในกลุ่มภาครฐับาลเป็นหลกั ในทางตรงกนัขา้ม 

สนิคา้หลกักลุ่มอื่นทีไ่ม่เกี่ยวกบัการรกัษาและป้องกนัโรค ไดแ้ก่ สนิคา้ในกลุ่มเวชบําบดัวกิฤต และสนิคา้กลุ่มหทยัวทิยา มี
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ยอดขายลดลงอย่างมนัียสาํคญั เน่ืองจากโรงพยาบาลรฐับาลจดัสรรงบประมาณไปซื้อสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคเป็นลําดบัแรก 

ขณะที่ลูกค้าในกลุ่มภาคเอกชนได้มีการชะลอการสัง่ซื้อสินค้าออกไป ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ส่งผล

กระทบเศรษฐกจิในวงกวา้ง นอกจากน้ี ในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 ยอดขายของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างมนัียสําคญั เน่ืองจาก

การส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้โรงพยาบาลรฐับาลตามยอดสัง่ซื้อทีส่ะสมมาตัง้แต่ช่วงกลางปี แต่บรษิทัทยอยไดร้บัสนิคา้จาก

ผูผ้ลติช่วงปลายไตรมาสที ่3 และ 4 ของ ปี 2563 

สาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเท่ากบั 151.08 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 99.46 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 41.60 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึ้นร้อยละ 

38.00 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายของสนิคา้กลุ่มเวชบําบดัวกิฤตกลบัมาอยูใ่นภาวะปกต ิซึง่ทยอยส่งมอบตามสญัญาคงคา้ง

ตัง้แต่ปี 2563 และยอดขายสนิคา้กลุ่มสมารท์ฮอสพทิอลใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

รายไดจ้ากการบรกิาร 

รายได้จากการบรกิารเป็นรายได้จากการให้บรกิารซ่อมบํารุง  บรกิารเช่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์และบรกิารตรวจการนอนหลบั สาํหรบับรกิารซ่อมบํารุงนัน้จะช่วยใหเ้ครื่องมอืสามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ตลอดอายุการใชง้าน โดยบรษิทัจะมกีารทาํสญัญาบํารุงรกัษา (Maintenance Agreement) รวมถงึการเสนอบรกิารซ่อมแซม

สนิค้าให้กบัลูกค้าที่อยู่นอกระยะเวลารบัประกนัสนิค้ากบับรษิทั สําหรบับรกิารใหเ้ช่าเครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์บรษิทัจะมกีารทําสญัญาเช่าเครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปรมิาตร

และความดนั เครื่องตรวจความผดิปกตขิณะนอนหลบั เป็นต้น ในส่วนของบรกิารตรวจการนอนหลบัเป็นการใหบ้รกิารตาม

สัญ ญ าความ ร่วมมือระหว่างบริษัทและศูนย์การแพทย์กาญ จนาภิ เษก คณ ะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่เริม่ดาํเนินการในเดอืนธนัวาคม 2563 โดยบรษิทัมรีายไดจ้ากการบรกิาร สาํหรบั ปี 2561 – ปี 2563 

และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบั 11.70 ล้านบาท 12.69 ล้านบาท 15.31 และ 4.36 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิ

เป็นรอ้ยละ 2.31 รอ้ยละ 2.03 รอ้ยละ 2.32 และรอ้ยละ 2.87 ของรายไดร้วม ตามลําดบั 

รายไดอ้ื่น 

รายไดอ้ื่นโดยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั และกําไรจาก

การจําหน่ายสนิทรพัย์ถาวร สําหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564  มมีูลค่าเท่ากบั 0.44 ล้านบาท 

6.94 ล้านบาท 0.47 ล้านบาท และ (3.55) ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 0.09 ร้อยละ 1.11 ร้อยละ 

0.07 และรอ้ยละ (2.33) ของรายไดร้วม ตามลําดบั โดยสาํหรบัปี 2562 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นสงูกว่าปีอื่น เน่ืองจากในปีดงักล่าว

บรษิัทมกํีาไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 6.58 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 และ 2563 บรษิัทมกํีาไรจากอตัราแลกเปลี่ยน

เพยีงเลก็น้อย และสาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 3.69 ลา้นบาท ขาดทุน

ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 1.92 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 34.25 ทัง้น้ี บรษิทัมมีาตรการป้องกนั

ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศบางส่วนดว้ยการทาํสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงนิ โดยบรษิทัไม่มนีโยบายเกง็กําไรจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศแต่อย่างใด 
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2. ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีต้นทุนจากการขายและบริการ สําหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 

291.23 ลา้นบาท 361.80 ล้านบาท 383.92 ลา้นบาท และ 92.28 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 57.55 

รอ้ยละ 58.48 รอ้ยละ 58.09 และรอ้ยละ 59.36 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร  

ตน้ทุนขายหลกัของบรษิทัประกอบไปดว้ย ตน้ทุนค่าสนิคา้ประเภทเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดย

ตน้ทุนค่าสนิคา้ซึง่ประกอบไปดว้ย ค่าสนิคา้ ค่าธรรมเนียมการนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ และค่าขนส่งสนิคา้ เป็นตน้ทุนที่

มสีดัส่วนมากที่สุด สําหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทมตี้นทุนค่าสนิค้าเท่ากบั 255.35 

ลา้นบาท 309.11 ล้านบาท 326.86 ล้านบาท และ 79.63 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 87.68 รอ้ยละ 

85.44 ร้อยละ 85.44 และร้อยละ 86.30 ของต้นทุนขายรวม เน่ืองจากบริษัทมีการสัง่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ 

สดัส่วนรองลงมาคอื ต้นทุนค่าจา้งบรกิารและตดิตัง้ สําหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัมี

ตน้ทุนค่าจา้งบรกิารและตดิตัง้เท่ากบั 18.38 ลา้นบาท 29.69 ล้านบาท 22.66 ลา้นบาท และ 5.31 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิ

เป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 6.31 ร้อยละ 8.21 ร้อยละ 5.90 และ 5.76 ของต้นทุนขายรวม ซึ่งประกอบไปด้วยค่าวัสดุ

สิน้เปลอืงและอุปกรณ์ตดิตัง้ ค่าซ่อมแซมสนิคา้ และค่าทดสอบสนิคา้ 

สาํหรบัปี 2561 บรษิทัมตีน้ทุนขายรวมเท่ากบั 291.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.55 ของรายไดจ้ากการขาย

และบรกิาร ขณะทีปี่ 2562 บรษิทัมตี้นทุนขายรวมเท่ากบั 361.80 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.48 ของรายไดจ้ากการ

ขายและบรกิาร เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 70.57 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.23 โดยสาเหตุหลกัมาจาก

ผลประกอบการทีด่ขี ึน้จากการเตบิโตของยอดขายอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหต้้นทุนขายโดยรวมเพิม่ขึน้ตามยอดขายทีม่ากขึน้ 

อย่างไรก็ดี สดัส่วนของต้นทุนขายรวมเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบรกิารมสีดัส่วนใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าโดย

เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย 

สําหรบัปี 2563 บรษิัทมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 383.92 หรอืคิดเป็นร้อยละ 58.09 ของรายได้จากการขายและ

บรกิาร เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า 22.12 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 6.11 โดยมสีาเหตุจากต้นทุนสนิคา้ที่

เพิ่มขึ้นตามยอดขายของบรษิัทที่เตบิโตขึน้ นอกจากน้ี ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ต้นทุนขายของบรษิัทเพิม่ขึน้อย่างมี

นัยสําคญัตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาสที ่4 เน่ืองจากการส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้โรงพยาบาลรฐับาลตามยอดสัง่ซื้อที่

สะสมมาตัง้แต่ช่วงกลางปี แต่บรษิทัทยอยไดร้บัสนิคา้จากผูผ้ลติช่วงปลายไตรมาสที ่3 และ 4 ของ ปี 2563 

สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทมตี้นทุนขายรวมเท่ากับ 92.28 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 59.36 

ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 25.14 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 37.45 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ตามผลประกอบการทีด่ขี ึน้ของบรษิทั 

3. กาํไรขัน้ต้น 

บรษิทัมกํีาไรขัน้ต้นจากการขายและบรกิาร สําหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบั 

214.79 ลา้นบาท 256.83 ล้านบาท 277.02 ลา้นบาท และ 63.17 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็น รอ้ยละ 42.45 รอ้ยละ 41.52 

รอ้ยละ 41.91 และรอ้ยละ 40.64 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ตามลําดบั 

สําหรบัปี 2561 บรษิัทมกํีาไรขัน้ต้นจากการขายและบรกิารเท่ากับ 241.79 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 42.45 

ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ขณะทีปี่ 2562 บรษิทัมกํีาไรขัน้ตน้จากการขายและบรกิารเท่ากบั 256.83 ลา้นบาท หรอื
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คดิเป็นรอ้ยละ 41.52 ของรายไดจ้ากการขาย เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 42.04 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

19.57 โดยสาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการทีด่ขี ึน้จากการเตบิโตของยอดขายอย่างต่อเน่ือง อยา่งไรกด็ ีอตัรากําไรขัน้ต้น

ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 ที่มอีตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 42.45 มสีาเหตุหลกัเน่ืองมาสนิค้าที่ขายในปี 2562 เป็นสนิค้าที่มี

ตน้ทุนในการตดิตัง้สงูกว่าปี 2561 

สําหรบัปี 2563 บรษิทัมกํีาไรขัน้ต้นจากการขายและบรกิารเท่ากับ 277.02 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 41.91 

ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 20.19 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.86 สาเหตุ

หลกัมาจากยอดขายสนิคา้ที่เติบโตขึน้ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และเครื่องยงิอุณหภูมิ

หน้าผาก เป็นตน้ เป็นสนิคา้ทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้สงูกว่าสนิคา้กลุ่มอื่น 

สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัมกํีาไรขัน้ต้นจากการขายและบรกิารเท่ากบั 63.17 ล้านบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 40.64 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 17.92 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.61 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีส่ามารถบรหิารอตัรากําไรขึน้ตน้ไว้

ในระดบัใกลเ้คยีงปีก่อนหน้า 

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการขาย สาํหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบั 92.94 ลา้นบาท 

100.85 ลา้นบาท 97.77 ลา้นบาท และ 24.12 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 18.37 รอ้ยละ 16.30 รอ้ยละ 14.79 และ

รอ้ยละ 15.52 ของรายไดจ้ากการขายบรกิาร ตามลําดบั โดยค่าใชจ้่ายในการขายหลกั คอื ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิาร

พนักงานขาย เท่ากับ 38.42 ล้านบาท 43.69 ล้านบาท 44.36 ล้านบาท และ 11.12 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นร้อยละ 

41.33 รอ้ยละ 43.32 รอ้ยละ 45.37 และรอ้ยละ 46.10 ของค่าใชจ้่ายในการขาย ตามลําดบั 

ตารางค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 25632/ 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 25642/ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. เงนิเดอืนพนักงานขาย 38.42 41.33 43.69 43.32 44.36 45.37 11.37 51.07 11.12 46.10 

2. ค่านายหน้าและเงนิรางวลั 15.47 16.64 20.11 19.94 19.91 20.36 3.10 13.92 4.43 18.38 

3. ค่าเสื่อมราคาเครื่องมอื

แพทยท์ดลองใช ้
15.38 16.55 14.80 14.67 13.87 14.19 3.53 15.86 3.02 12.53 

4. ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ ์ 7.82 8.42 6.30 6.25 5.74 5.87 1.43 6.42 2.03 8.41 

5. ค่าใชจ่้ายในการขายอืน่1/ 15.86 17.06 15.95 15.82 13.89 14.21 2.83 12.73 3.52 14.58 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 92.94 100.00 100.85 100.00 97.77 100.00 22.27 100.00 24.12 100.00 

หมายเหตุ: 1/ค่าใชจ่้ายในการขายอื่น ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเดนิทางพนักงานขาย ค่าขนส่งสนิคา้ฝ่ายขาย ค่าทีพ่กัพนักงานขาย และอื่นๆ 
2/งวด 3 เดอืนแรกปี 2563 และ 2564 มกีารจดัประเภทค่าปรบัส่งมอบสนิคา้ล่าช้าใหม่ จากค่าใช้จ่ายในการขายไปเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบรหิาร 

สาํหรบัปี 2561 บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 92.94 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.37 ของรายไดจ้าก

การขายและบรกิาร ในปี 2562 บรษิัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 100.85 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.30 ของ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร โดยเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเท่ากบั 7.91 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.51 
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เป็นผลมาจากกการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวสัดิการฝ่ายขายจากการจ้างพนักงานขายที่เพิ่มขึ้น  และค่า

นายหน้าและเงนิรางวลัทีเ่พิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายและบรกิาร อย่างไรกด็ ีสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้าก

การขายและบรกิารลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากในปี 2562 บรษิัทมอีตัราการเตบิโตของยอดขายสูงกว่าการเตบิโตของ

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 97.77 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.79 ของรายไดจ้าก

การขายและบรกิาร โดยลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 3.08 ล้านบาท หรอืคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.05 เน่ืองจาก

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ซึงส่งผลให้ยอดขายของบรษิัทไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้

บรษิทัจงึไดช้ะลอการจา้งพนักงานใหม่ออกไปเพื่อเป็นการชว่ยประหยดัค่าใชจ้่าย ประกอบกบัการทีค่่าใชจ้่ายประชาสมัพนัธ ์

และการทาํตลาดลดลง เช่น ค่าใชจ้่ายออกบูธ การเดนิทางของพนักงาน เป็นตน้ เน่ืองจากบรษิทัไม่สามารถออกบูธประชา

สมัพนัธส์นิคา้ของบรษิทั และออกทําการตลาดไดเ้ตม็ทีใ่นช่วงสถานการณ์ดงักล่าวได ้นอกจากน้ี ในงวดดงักล่าวบรษิทัเสยี

ค่าปรบัจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ใหแ้ก่ลูกคา้จํานวน 2.28 ล้านบาท เน่ืองจากปัญหาในการจดัสรรสนิคา้ของผูผ้ลติในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรสั COVID-19 อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากทีส่ถานการณ์การระบาดได้

เริม่ลดความรุนแรงลง ผูผ้ลติรายดงักล่าวสามารถกลบัมาส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัไดต้รงตามกําหนดเวลา ส่งผลใหบ้รษิทั

ไม่ตอ้งเสยีค่าปรบัในการส่งมอบสนิคา้จากการทีผู่ผ้ลตินําส่งสนิคา้ล่าชา้ 

สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทมค่ีาใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 24.12 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

15.52 ของรายได้จากการขายและบรกิาร โดยเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั 1.86 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.43 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายประชาสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้ 

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการบรหิาร สาํหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบั 66.76 ล้าน

บาท 71.19 ล้านบาท 73.91 ล้านบาท และ 22.78 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็น ร้อยละ 13.19 รอ้ยละ 11.51 ร้อยละ 

11.18 และรอ้ยละ 14.66 ของรายได้จากการขายและบรกิาร ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายหลกัในการบรหิาร ประกอบไปดว้ย

ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานบรหิาร และค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย โดยค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานบรหิาร สาํหรบั ปี 

2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากับ 33.18 ล้านบาท 39.11 ล้านบาท 37.81 ล้านบาท และ 10.03 

ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.70 รอ้ยละ 54.94 รอ้ยละ 51.16 และรอ้ยละ 44.02 ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ตามลําดบั ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร สําหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบั 15.91 

ลา้นบาท 15.72 ลา้นบาท 23.68 ล้านบาท และ 8.54 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.83 รอ้ยละ 22.09 รอ้ยละ 

32.04 และรอ้ยละ 37.47 ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตามลําดบั 

ตารางค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 25632/ 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 25642/ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. เงนิเดอืนพนักงานบรหิาร 33.18 49.70 39.11 54.94 37.81 51.16 10.09 57.32 10.03 44.02 

2. ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 15.91 23.83 15.72 22.09 23.68 32.04 5.09 28.91 8.54 37.47 

3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 10.11 15.14 9.99 14.03 10.58 14.32 2.15 12.20 2.81 12.34 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 25632/ 

งวด 3 เดือนแรก 

ปี 25642/ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

4. ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอืน่/1 7.57 11.33 6.36 8.93 1.83 2.47 0.28 1.57 1.41 6.17 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66.76 100.00 71.19 100.00 73.91 100.00 17.60 100.00 22.78 100.00 

หมายเหตุ: 1/ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอื่น ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรกัษา ค่าเช่า ค่าสาํรองหนี้สงสยัจะสญู และอื่นๆ 
2/งวด 3 เดอืนแรกปี 2563 และ 2564 มกีารจดัประเภทค่าปรบัส่งมอบสนิคา้ล่าช้าใหม่ จากค่าใช้จ่ายในการขายไปเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบรหิาร 

สําหรบัปี 2561 บรษิัทมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 66.76 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.19 ของรายได้

จากการขายและบรกิาร ในปี 2562 บรษิัทมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 71.19 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.51 

ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ซึง่ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2562 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเท่ากบั 4.43 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.62 สาเหตุหลกัมาจากการจา้งพนักงานเพิม่ขึ้นเพื่อใหร้องรบักบัธุรกิจของบรษิัทที่กําลงั

เตบิโต ซึง่ส่งผลใหค่้าใชจ้่ายในส่วนของเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงานบรหิารเพิม่ขึน้ 

สําหรบัปี 2563 บรษิัทมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 73.91 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.18 ของรายได้

จากการขาย โดยเพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั 2.72 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.82 

เน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดเงนิบรจิาคการกุศลจาํนวน 3.26 ลา้นบาท ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการจา้งทีป่รกึษาสาํหรบั

การนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและค่าใชจ้่ายในปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงัทีเ่พิม่ขึน้จาํนวน 

2.24 ล้านบาท อกีทัง้การตดัจําหน่ายหน้ีสูญ 0.98 ลา้นบาท และค่าวสัดุสิน้เปลอืง เช่น เจลแอลกอร์ฮอลล์ น้ํายาฆ่าเชื้อ ค่า

พมิพเ์อกสารบรษิทัจากการแปรสภาพ เป็นตน้ ทีเ่พิม่ขึน้ 0.46 ลา้นบาท  

สาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 22.78 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

14.66 ของรายได้จากการขายและบรกิาร โดยเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั 5.18 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

อตัราการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 29.44 เน่ืองมาจาก ค่าปรบัจากการส่งมอบสนิค้าล่าช้าจํานวน 4.16 ล้านบาท เน่ืองจากสนิค้าที่

ไดร้บัล่าชา้เกีย่วเน่ืองมาจากช่วงปลายปี 2563 สาเหตุมาจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ของผูผ้ลติจากขอ้จาํกดัดา้นการจดัสรร

สนิคา้ของผูผ้ลติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรง และบรษิทัไดร้บัรูค่้าปรบัจากการส่งมอบ

เกินระยะของสญัญาในงวดน้ี อย่างไรก็ด ีบรษิัทไดเ้พิม่ให้มกีารรายงานสรุป และประชุมร่วมกนัระหว่างฝ่ายขายและฝ่าย

จดัซื้อและนําเขา้ ลดโอกาสทีจ่ะเกดิค่าปรบัจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ในอนาคต 

6. ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ส่งผลใหบ้รษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิสาํหรบั ปี 2561 

– ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ากบั 16.87 ล้านบาท 15.66 ล้านบาท 9.31 ล้านบาท และ 2.78 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 3.33 รอ้ยละ 2.53 รอ้ยละ 1.41 และร้อยละ 1.79 ของรายได้จากการขายและบรกิาร 

ตามลําดบั 

สาํหรบัปี 2562 บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากบั 1.21 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลง

รอ้ยละ 7.19 สาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัไดช้าํระเงนิกูย้มือย่างต่อเน่ือง และในไตรมาสที ่4 ปี 2562 บรษิทัไดม้กีารชาํระ

เงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและบุคคลภายนอกจนครบทัง้จาํนวน  
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สาํหรบัปี 2563 บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากบั 6.35 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลง

รอ้ยละ 40.55 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งและบุคคลภายนอกทีม่อีตัราดอกเบี้ย

เท่ากบัรอ้ยละ 14.12 ต่อปี 

สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทมตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึ้นเท่ากบั 0.68 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา

การเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 32.18 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวน 80.00 ล้านบาท ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ย

รอ้ยละ 2.00 ต่อปี และอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ (S/A Rate: Saving Account Rate) บวกด้วยรอ้ยละ 2.25 ต่อปี 

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเพิม่ศกัยภาพในการประกอบธุรกจิจํานวน 20.00 ลา้นบาท และเพื่อจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัจาํนวน 60.00 ลา้นบาท 

7. กาํไรสุทธิ 

จากขอ้มูลของงบการเงนิสําหรบั ปี 2561 – ปี 2563 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 

30.52 ลา้นบาท 60.44 ลา้นบาท 77.75 ลา้นบาท และ 8.02 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 6.03 รอ้ยละ 

9.66 รอ้ยละ 11.75 และรอ้ยละ 5.28 ต่อรายไดร้วม ตามลําดบั 

สําหรบัปี 2561 บรษิัทมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 30.52 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากับร้อยละ 6.03 สําหรบัปี 

2562 บรษิัทมกํีาไรสุทธิเท่ากับ 60.44 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.66 โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

29.92 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.05 เป็นการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของผลประกอบการของบริษัท 

ประกอบกบัการบรหิารต้นทุนที่ดขี ึน้ทัง้ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีม่สีดัส่วนน้อยลงเมื่อเทยีบกบัยอดขายของบรษิัท 

อกีทัง้ตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลง 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 77.75 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 11.75 โดยอตัรากําไรสุทธิ

ทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้ของบรษิทั เช่น ค่าใชจ้่ายในการขายทีม่สีดัส่วนลดลงเมื่อ

เทยีบกบัยอดขาย โดยการ ควบคุมการเพิม่ของพนักงาน พจิารณาการใชง้บประมาณการตลาดต่างๆ ใหม้คีวามคุม้ค่าและ

เหมาะสม ผ่านการจดัทาํงบประมาณประจาํปีรวมถงึตดิตามผลในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และตน้ทุนทางการเงนิ

ทีล่ดลง 

สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 8.02 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 5.28 

โดยอัตรากําไรสุทธิที่ลดลงเป็นผลมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.69 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทมี

มาตรการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพยีงบางส่วนดว้ยการทําสญัญาซื้อ

ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงนิ อกีทัง้เป็นผลมาจากค่าปรบัส่งสนิคา้ล่าชา้จํานวน 

4.16 ล้านบาท เน่ืองจากสนิคา้ที่ได้รบัล่าชา้เกี่ยวเน่ืองมาจากช่วงปลายปี 2563 สาเหตุมาจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ของ

ผูผ้ลติจากขอ้จํากดัดา้นการจดัสรรสนิคา้ของผู้ผลติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ที่รุนแรง และ

บรษิทัไดร้บัรูค่้าปรบัจากการส่งมอบเกนิระยะของสญัญาในงวดน้ี อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดเ้พิม่ใหม้กีารรายงานสรุป และประชุม

ร่วมกนัระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายจดัซื้อและนําเขา้ ลดโอกาสทีจ่ะเกดิค่าปรบัจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ในอนาคต  

นอกจากน้ี สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัมขีาดทุนสุทธเิท่ากบั 2.20 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขาย

ตํ่ากว่าที่ประมาณการณ์ไว้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ระลอกแรก และงบประมาณ

ประจาํปี 2563 ทีเ่บกิจ่ายล่าชา้ ประกอบกบับรษิทัมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากบั 5.61 ลา้นบาท ในงวดดงักล่าว   
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16.2.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

สินทรพัย ์

รายการ 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 
25611/ 

(ปรบัปรงุ) 

25621/ 

(ปรบัปรงุ) 

2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 26.04 5.46 27.64 6.06 36.62 5.70 27.73 4.08 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 96.90 20.33 99.08 21.72 175.10 27.24 150.94 22.23 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี               

-  ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ - - 0.91 0.20 1.43 0.22 1.63 0.24 

สนิคา้คงเหลอื 161.34 33.86 153.47 33.65 175.46 27.29 221.97 32.69 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ 6.54 1.37 2.26 0.49 19.04 2.96 40.85 6.02 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 4.63 0.97 2.31 0.51 4.10 0.64 5.79 0.85 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 295.45 62.00 285.66 62.63 411.75 64.05 448.91 66.12 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน               

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช ้ 28.50 5.98 15.00 3.29 15.00 2.33 15.00 2.21 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ - - 1.54 0.34 0.64 0.10 0.41 0.06 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 60.98 12.80 71.27 15.63 70.82 11.02 70.71 10.42 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 78.58 16.49 69.88 15.32 70.02 10.89 71.44 10.52 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - 59.96 9.33 58.32 8.59 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1.69 0.36 1.36 0.30 1.13 0.18 0.99 0.15 

สทิธใินการขายสนิคา้ 5.58 1.17 - - - - - - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 5.07 1.06 10.11 2.22 11.78 1.83 11.43 1.68 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 0.69 0.14 1.27 0.28 1.76 0.27 1.73 0.26 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 181.08 38.00 170.44 37.37 231.12 35.95 230.04 33.88 

รวมสินทรพัย ์ 476.53 100.00 456.10 100.00 642.87 100.00 678.95 100.00 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลทางการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นขอ้มลูที่แสดงเปรยีบเทยีบการปรบัปรุงงบ

การเงนิยอ้นหลงั  

บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 476.53 ลา้นบาท 

456.10 ล้านบาท 642.87 ล้านบาท และ 678.95 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรพัย์หมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 มมีูลค่าเท่ากบั 295.45 ล้านบาท 285.66 ล้านบาท 411.75 ล้านบาท 

และ 448.91 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 62.00 รอ้ยละ 62.63 รอ้ยละ 64.05 และรอ้ยละ 66.12 ของสนิทรพัย์

รวม ตามลําดบั โดยทีส่นิทรพัยห์มุนเวยีนทีส่าํคญัของกลุ่มบรษิทัประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
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1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บรษิัทมีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

เท่ากบั 26.04 ล้านบาท 27.64 ล้านบาท 36.62 ล้านบาท และ 27.73 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 5.46 รอ้ยละ 

6.06 ร้อยละ 5.70 และร้อยละ 4.08 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ยเงนิสด และเงนิฝากออมทรพัยส์ถาบนัการเงนิทีบ่รษิทัใชเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการ 

2. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมลูีกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นเท่ากบั 96.90 

ลา้นบาท 99.08 ลา้นบาท 175.10 ลา้นบาท และ 150.94 ตามดาํดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 20.33 รอ้ยละ 21.72 รอ้ยละ 27.24 

และรอ้ยละ 22.23 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดตามอายุหน้ีคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

ตารางแสดงรายะเอยีดของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

รายละเอียดลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนี้การคา้         

อายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีก่ําหนดชําระยงั

ไม่ถงึกําหนดชําระคา้งชําระ 
31.21 31.21 41.34 41.73 46.89 26.78 73.12 48.44 

อายุหนี้คงคา้งเกนิกําหนดชาํระ             

- ไม่เกนิ 3 เดอืน 44.46 45.88 41.97 42.35 109.52 62.55 42.25 27.99 

- 3 ถงึ 6 เดอืน 10.78 11.13 7.12 7.18 8.55 4.88 23.13 15.33 

- 6 ถงึ 12 เดอืน 5.53 5.71 2.24 2.27 3.81 2.18 5.46 3.62 

- มากกว่า 12 เดอืน 9.66 9.97 10.27 10.37 8.65 4.94 8.47 5.61 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (7.01) (7.23) (7.71) (7.79) (6.42) (3.67) (6.64) (4.40) 

รวมลูกหน้ีการค้าสุทธิ 94.64 97.67 95.23 96.11 171.00 97.66 145.79 96.59 

ลูกหนี้อืน่           

ลูกหนี้อืน่ – บรษิทัอื่น1/ 1.96 2.02 3.86 3.89 4.10 2.34 5.15 3.41 

เงนิทดรองแก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.30 0.31 - - - - - - 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 96.90 100.00 99.08 100.00 175.10 100.00 150.94 100.00 

หมายเหตุ: 1/ลูกหนี้อื่น – บรษิทัอื่น ประกอบไปดว้ยลูกหนี้ค่าบรกิารซ่อมบํารุงคา้งรบัจากเงื่อนไขสญัญากบัผูผ้ลติ และลูกหนี้ตามสญัญาบรกิารที่

ยงัไม่ถงึรอบเปิดใบกํากบัภาษ ีเป็นตน้ 

ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัมมีูลค่าลูกหน้ีการคา้สุทธจิํานวน 95.23 ล้านบาท โดยเพิม่ขึ้นจากสิน้ปี 2561 จํานวน 0.59 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.62 จากการเพิม่ขึน้ของยอดขายในปีดงักล่าว ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทมลูีกหน้ีการคา้สุทธ ิจํานวน 

171.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จาํนวน 75.77 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 79.57 เน่ืองจากยอดขายทีค่่อนขา้งสงูใน

ไตรมาสที ่4 ของปี 2563 จากการส่งมอบสนิค้าใหก้บัลูกคา้โรงพยาบาลรฐับาลตามยอดสัง่ซื้อทีส่ะสมมาตัง้แต่ช่วงกลางปี 
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แต่บรษิทัทยอยไดร้บัสนิคา้จากผูผ้ลติช่วงปลายไตรมาสที่ 3 และ 4 ของ ปี 2563 ซึ่งยอดขายส่วนใหญ่ในช่วงดงักล่าวเป็น

ยอดขายแก่ลูกคา้โรงพยาบาลรฐับาลซึง่มอีายุหน้ีเฉลีย่ค่อนขา้งยาว  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของบรษิทัจะมรีะยะเวลาการชําระหน้ีเฉลี่ยไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่ง

เท่ากบั 109.52 ล้านบาท ประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ภาครฐับาลเป็นส่วนใหญ่เท่ากบั 100.30 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

91.58 ของลูกหน้ีการคา้ทีม่รีะยะเวลาการชําระหน้ีเฉลีย่ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยการทีบ่รษิทัยงัไม่สามารถเรยีกเกบ็ไดเ้น่ืองจาก

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบรษิทั เป็นลูกคา้ในกลุ่มโรงพยาบาลรฐับาล ซึง่มคีวามสามารถและประสทิธภิาพในการชาํระเงนิแต่ยงัไม่

สามารถชาํระไดต้ามกําหนด เน่ืองจากกระบวนการการทํางานของหน่วยงานราชการทีม่ขี ึน้ตอนและระเบยีบทีเ่คร่งครดั ซึ่ง

ส่งผลใหใ้ชร้ะยะเวลาภายหลงัจากการขายสนิคา้กว่าบรษิทัจะสามารถเรยีกเกบ็ชาํระค่าสนิคา้จากลูกคา้ในกลุ่มโรงพยาบาล

รฐับาลไดค่้อนขา้งนาน สาํหรบักลุ่มลูกคา้เอกชนนัน้มจีํานวนเท่ากบั 9.23 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 8.42 

ของลูกหน้ีการคา้ทีม่รีะยะเวลาการชาํระหน้ีเฉลี่ยไม่เกนิ 3 เดอืน สาเหตุคา้งชาํระส่วนใหญ่เน่ืองจากบรษิทัอยู่ระหว่างการรอ

โรงพยาบาลโอนเงนิตามรอบบญัชขีองแต่ละโรงพยาบาล 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ลูกหน้ีการค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทมอีายุหน้ีคงค้างนับจากวนัที่กําหนดชําระยงัไม่ถึง

กําหนดชําระคา้งชําระ ซึ่งเท่ากบั 73.12 ล้านบาท และสดัส่วนรองลงมาคอื ลูกหน้ีการค้าที่มอีายุหน้ีคงคา้งไม่เกนิ 3 เดอืน 

ซึง่เท่ากบั 42.25 ล้านบาท ประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ภาครฐับาลเป็นส่วนใหญ่เท่ากบั 39.79 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

94.18 ของลูกหน้ีการคา้ทีม่อีายุหน้ีคงคา้งไม่เกนิ 3 เดอืน โดยมสีาเหตุของการทีบ่รษิัทยงัไม่สามารถเรยีกเกบ็ไดต้ามทีไ่ด้

กล่าวไปขา้งต้น สําหรบักลุ่มลูกค้าเอกชนนัน้มจีํานวนเท่ากบั 2.46 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 5.82 ของ

ลูกหน้ีการคา้ทีม่อีายุหน้ีคงคา้งไม่เกนิ 3 เดอืน เน่ืองจากบรษิทัอยู่ระหว่างการรอลูกหน้ีดงักล่าวชําระเงนิตามรอบบญัชขีอง

แต่ละบรษิทั 

สาํหรบัอายุหน้ีคงคา้งเกนิกําหนดชาํระ 3 ถงึ 6 เดอืน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 23.13 ลา้นบาท ประกอบ

ไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ภาครฐับาลเป็นส่วนใหญ่เท่ากบั 23.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.58 ของลูกหน้ีการคา้ที่มอีายุหน้ี

คงคา้งเกินกําหนดชําระ 3 ถงึ 6 เดอืน ตามสาเหตุทีไ่ด้กล่าวไปขา้งต้น สําหรบักลุ่มลูกค้าเอกชนนัน้มจีํานวนเท่ากบั 0.10 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 0.42 ของลูกหน้ีการค้าที่มีอายุหน้ีคงค้างเกินกําหนดชําระ 3 ถึง 6 เดือน 

เน่ืองจากบรษิทัอยู่ระหว่างการรอวางบลิกบัลูกหน้ีดงักล่าว 

สาํหรบัอายุหน้ีคงคา้งเกนิกําหนดชาํระ 6 ถงึ 12 เดอืน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 5.46 ลา้นบาท ประกอบ

ไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ภาครฐับาลเป็นส่วนใหญ่เท่ากบั 5.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.94 ของลูกหน้ีการคา้ทีม่อีายุหน้ีคง

ค้างเกินกําหนดชําระ 6 ถึง 12 เดอืน ตามสาเหตุที่ได้กล่าวไปขา้งต้น สําหรบักลุ่มลูกค้าเอกชนนัน้มจีํานวนเท่ากบั 0.06 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 1.06 ของลูกหน้ีการคา้ทีม่อีายุหน้ีคงคา้งเกนิกําหนดชาํระ 6 ถงึ 12 เดอืน  

สําหรบัอายุหน้ีคงค้างเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 8.47 ล้านบาท 

ประกอบไปดว้ยลูกหน้ีจากลูกหน้ีการคา้เอกชนรายหน่ึงจาํนวน 4.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.90 ของลูกหน้ีการคา้ที่

มอีายุหน้ีคงคา้งเกนิกําหนดชาํระมากกว่า 12 เดอืน โดยลูกหน้ีการคา้รายดงักล่าวประกอบธุรกจิคลนิิกรกัษาผูป่้วย และได้

สัง่ซื้อ เตยีงผ่าตดั และโคมไฟผ่าตดั จากบรษิทัเมื่อปี 2559 นอกจากน้ี ลูกหน้ีการคา้รายดงักล่าวไดม้กีารทยอยชําระหน้ีคนื

ใหแ้ก่บรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึมแีนวโน้มในการไดร้บัชําระหน้ีค่าสนิคา้คนืในอนาคต อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดต้ัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญกับลูกหน้ีรายดังกล่าวทัง้จํานวนแล้ว และบริษัทได้มีการกําหนดมาตรการในการอนุมัติเครดิตเทอมและ

มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลกัษณะดงักล่าวขึ้นอกี โดยกําหนดใหม้ขี ัน้ตอนของการตรวจสอบเครดติของ

ลูกคา้เอกชนก่อนการใหเ้ครดติทางการคา้ นอกจากน้ี ลูกหน้ีคา้งชาํระยงัประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ภาครฐับาลจาํนวน 3.92 
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ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 46.30 ของลูกหน้ีการคา้ทีม่อีายุหน้ีคงคา้งเกนิกําหนดชาํระมากกว่า 12 เดอืน ซึง่บญัชลูีกหน้ีที่

คา้งชําระมากกว่า 12 เดอืนของธุรกิจเครื่องมอืแพทย์นัน้ถือเป็นจํานวนที่ปกติและเป็นลกัษณะเฉพาะของธุรกิจเครื่องมอื

แพทยต์ามสาเหตุทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งตน้ 

สําหรบักรณีทีลู่กหน้ีการคา้ทีค่้างชําระนานบางส่วนเกดิจากการที่งบประมาณเป็นคนละประเภทกนั กล่าวคอื ณ 

ปัจจุบนัเงนิในการจดัซื้อเครื่องมอืแพทย์จากลูกคา้ในกลุ่มภาครฐับาลจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ประกอบไปดว้ย 

งบประมาณประจําปี ซึ่งเป็นงบลงทุนที่ได้มีการระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินไว้แน่ชัดแล้ว งบประมาณค่าเสื่อม เป็น

งบประมาณที่ใชส้ําหรบัการซื้อทดแทน เงนิบํารุง ซึ่งเป็นงบที่ใช้สําหรบัการบรหิารโรงพยาบาลทัว่ไป โดยไม่ไดม้กีารระบุ

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิไวแ้น่ชดั และเงนิบรจิาค ซึง่จะมกีารระบุไวอ้ย่างแน่ชดัจากผูบ้รจิาคว่าตอ้งการบรจิาคอะไร  

จากทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งต้น การจดัซื้อเครื่องมอืแพทย์โดยใชเ้งนิบํารุงจะส่งผลใหร้ะยะเวลาการชําระหน้ีของ

ลูกหน้ีการคา้ค่อนขา้งใชร้ะยะเวลานาน เฉลีย่ประมาณ 6 เดอืนขึน้ไป เน่ืองจากเงนิบํารุงจะตอ้งมกีารจดัสรรตามลําดบัความ

จําเป็นและสถานะทางการคลงัของโรงพยาบาลนัน้ๆ ส่งผลให้ลูกหน้ีค้างชําระส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากการจัดซื้อ

เครื่องมอืแพทยโ์ดยใชง้บประมาณในส่วนของเงนิบํารุง 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมนีโยบายและมาตรการในการตดิตามลูกหน้ีดงักล่าวโดยใหแ้ผนกตดิตามหน้ีเป็นผูต้ดิตาม และ

ทาํรายงานความคบืหน้าของลูกหน้ีแต่ละรายการเพื่อประชุมตดิตามร่วมกบัฝ่ายขายเป็นประจําทุกเดอืน และเสนอรายงาน

ให้กบัฝ่ายบญัชแีละผูบ้รหิารทุกเดอืน ทัง้น้ีมาตรการในการติดตามลูกหน้ีจะดําเนินการเป็นลําดบั ดงัน้ี ตดิตามโดยแผนก

ตดิตามหน้ี  ฝ่ายขายเขา้ไปตดิตามหน้ีทีโ่รงพยาบาล ออกจดหมายทวงถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ฟ้องรอ้งดําเนินคด ีหาก

เขา้เกณฑม์ลูค่าหน้ีเกนิ 100,000 บาท ตามประกาศของสรรพากร และพจิารณาตดัเป็นหน้ีสญู 

ทัง้น้ี บรษิัทมกีารพิจารณาระยะเวลาในการชําระหน้ี (Credit term) เพื่อใช้ในการดําเนินการควบคุม ดูแล และ

ติดตามลูกหน้ีที่มปัีญหา และตัง้สํารองทางบัญชี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากลูกหน้ีที่มีปัญหาการชําระเงิน โดยจะ

พจิารณาจากงบการเงนิ สถานการณ์และประวตักิารชาํระเงนิของลูกคา้ ร่วมกบัระยะเวลาคา้งชาํระของลูกหน้ีแต่ละราย เพื่อ

ประเมนิความเสีย่งในการไม่ไดร้บัชาํระหน้ีในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 

บรษิทัมรีะยะเวลาการชาํระหน้ีเฉลีย่ของลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 80 วนั 60 วนั 76 วนั และ 84 วนั ตามลําดบั ซึง่ระยะเวลาการ

ชาํระหน้ีเฉลี่ยทีค่่อนขา้งยาวนัน้เป็นผลมาจากลูกค้าของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโรงพยาบาลรฐับาล ซึ่งมรีะยะเวลาการ

ชําระหน้ีช้ากว่าลูกค้าเอกชน โดยในอดีตที่ผ่านมาลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลรฐับาลยงัไม่เคยผิดนัดชําระหน้ีกับบริษัท 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมนีโยบายใหเ้ครดติเทอมแก่ลูกคา้ทุกกลุ่มที ่60 วนั ยกเวน้ลูกคา้ในกลุ่มบุคคลทัว่ไปทีบ่รษิทัไม่ไดม้กีารให้

เครดติเทอมในการชําระเงนิ ซึ่งสาเหตุที่ระยะเวลาการชําระหน้ีเฉลี่ยของลูกหน้ีการค้าในปี 2561 และ 2563 และวนัที่ 31 

มีนาคม 2564 สูงกว่านโยบายเครดิตเทอมที่บริษัทให้แก่ลูกค้าเน่ืองจาก ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าในกลุ่ม

โรงพยาบาลรฐับาล ซึง่มคีวามสามารถและประสทิธภิาพในการชาํระเงนิ แต่ยงัไม่สามารถชาํระไดต้ามกําหนด เน่ืองจากตอ้ง

รอการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปีจากรฐับาลตามไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ 

นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู โดยบรษิทัจะเริม่พจิารณาการตัง้ค่าเผื่อหากลูกหน้ีคา้ง

ชาํระนาน และลูกหน้ีรายนัน้ไม่มกีารเคลื่อนไหว หรอืใชว้ธิ ีSimplified Approach โดยพจิารณาสถติกิารรบัชําระจากลูกค้า

แต่ละประเภท ซึง่แบ่งประเภทเป็นลูกคา้กลุ่มรฐับาลและภาคเอกชนในแต่ละช่วงอายุของลูกหน้ีการคา้ เพื่อนําขอ้มลูดงักล่าว

มาคดิอตัราถวัเฉลี่ยของอตัราการคา้งชําระของลูกหน้ีการค้า เพื่อกําหนดอตัราการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซึ่งบรษิัทจะ

วเิคราะห์จากระยะเวลาคา้งชาํระและจะสํารองในอตัรารอ้ยละ 100 ของยอดลูกหน้ีค้างชําระเกินกําหนดชําระ 3 ปี ทัง้น้ี มี



บรษิทั เซนตเ์มด จํากดั (มหาชน) 

หน้า 16 - 15 

 

การดําเนินการฟ้องรอ้งตามมาตรการทางกฎหมายกบัลูกหน้ีทีเ่กนิกําหนดชําระตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และจะตดัจําหน่ายหน้ีสูญ

หลงัจากมอีายุคงคา้งเกนิ 3 ปี และสิน้สุดคดคีวามทางกฎหมาย  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมกีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเท่ากับ 

7.01 ล้านบาท 7.71 ล้านบาท 6.42 ล้านบาท และ 6.64 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2561 และปี 2562 มกีารตัง้ค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญเพิม่ขึน้เท่ากบั 3.01 ล้านบาท และ 0.71 ล้านบาท และในปี 2563 มกีารค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูลดลงเท่ากบั 

1.30 ลา้นบาท จากการตดัจาํหน่ายหน้ีสญูในระหว่างปี 

สําหรบัเงินทดรองแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้นปี ปี 2561 เท่ากับ 0.30 ล้านบาท รายการดงักล่าวเกิดจาก

ดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้าสาํหรบัเงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

3. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมมีูลค่าลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิรวม 

2.45 ล้านบาท 2.08 ล้านบาท และ 2.04 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 0.54 รอ้ยละ 0.32 และรอ้ยละ 0.30 ของ

สนิทรพัย์รวม ตามลําดบั จากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์กบัโรงพยาบาลแห่งหน่ึง โดยมรีะยะเวลาในการผ่อนชําระ

นาน 3 ปี 

4. สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเท่ากบั 161.34 ล้านบาท 

153.47 ล้านบาท 175.46 ล้านบาท และ 221.97 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 33.86 ร้อยละ 33.65 ร้อยละ 

27.29 และรอ้ยละ 32.69 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียดสินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 163.24 101.18 155.87 101.57 184.77 105.31 217.67 98.06 

สนิคา้ระหว่างทาง 2.00 1.24 5.03 3.27 4.66 2.66 19.31 8.70 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคณุภาพ (3.90) (2.42) (7.43) (4.48) (13.97) (7.96) (15.00) (6.76) 

รวมสินค้าคงเหลือสุทธิ 161.34 100.00 153.47 100.00 175.46 100.00 221.97 100.00 

สินค้าคงเหลือประกอบไปด้วยสินค้าสําเร็จรูป และสินค้าระหว่างทาง โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ สินค้า

สาํเรจ็รปู ไดแ้ก่ เครื่องมอืแพทย ์อุปกรณ์เสรมิ และอะไหล่ เน่ืองจากบรษิทัดาํเนินธุรกจิเป็นตวัแทนจาํหน่ายเครื่องมอืแพทย์

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บรษิทันําเขา้เครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผูผ้ลติ โดยบรษิทัไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติ

สนิค้าเอง ทัง้น้ี บรษิทัมกีารบรหิารจดัการการสัง่ซื้อสนิค้าและจดัส่งสนิคา้ให้ลูกค้าได้ตามกําหนดเวลา เน่ืองจากบรษิัทมี

ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจที่ยาวนาน ประกอบกบัการวางแผนคําสัง่ซื้อที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้ตอบสนองและรองรบั

ความต้องการของลูกคา้ได้อย่างทนัท่วงท ีสําหรบัสนิคา้ระหว่างทางเป็นสนิคา้ที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ทัง้น้ี ณ สิ้นปี 2562 

บรษิัทมมีูลค่าสนิคา้คงเหลอืสุทธจิํานวน 153.47 ล้านบาท โดยลดลงจากสิน้ปี 2561 จํานวน 7.88 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
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4.88 จากการลดลงของสนิคา้สําเรจ็รปูจาํนวน 7.37 ลา้นบาท และการตัง้ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพตามนโยบายของบรษิทั

เพิม่ขึน้จาํนวน 3.53 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้สุทธจิาํนวน 175.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจาํนวน 21.99 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.33 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้สําเรจ็รปูจํานวน 28.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการระบาด

ของโรค COVID-19 ที่ทําให้สินค้าใหม่บางกลุ่มที่บริษัทวางแผนจะเริ่มทําตลาดในปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าประเภท

เครื่องมือแพทย์ทัว่ไป เช่น เครื่องส่องตรวจ หู  คอ จมูก  โคมไฟทําหตัถการเล็ก อุปกรณ์วดัความดนัแบบพกพา และ

เครื่องวดัสญัญาชพีแบบพกพา เป็นต้น ไม่สามารถทําตลาดได้ตามเป้าหมาย ส่งผลใหส้นิค้าดงักล่าวค้างอยู่ในสตอ็กนาน

กว่าทีค่าดการณ์ไว ้

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมสีนิค้าสุทธจิํานวน 221.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 เท่ากบั 46.51 ล้าน

บาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.51 จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าสําเร็จรูปจํานวน 32.90 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินค้า

ระหว่างทางจํานวน 14.65 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจากการที่บรษิทัไม่สามารถส่งมอบสนิคา้ไดต้ามแผน เน่ืองจากความ

ล่าชา้ของกระบวนการลงนามในสญัญาซื้อขายกบัลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลรฐับาล เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ของเชื้อไวรสั COVID-19 ส่งผลใหใ้ห้กระบวนการทํางานภายในของหน่วยงานรฐับาลใชเ้วลานานกว่าปกติ ซึ่ง

คดิเป็นมูลค่าของสนิคา้ทีย่งัไม่สามารถส่งมอบได ้ประมาณ 60.00 ล้านบาท หรอืพืน้ทีข่องโรงพยาบาลยงัไม่พรอ้มสําหรบั

การส่งมอบ จงึทาํใหเ้กดิความล่าชา้ในการนัดส่งมอบสนิคา้ ซึง่คดิเป็นมลูค่าของสนิคา้ทีย่งัไม่สามารถส่งมอบได ้80.00 ลา้น

บาท อย่างไรกด็ ีความล่าชา้ในการนัดส่งมอบสนิคา้ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจะไม่ส่งผลใหบ้รษิทัถูกปรบัจากการส่งมอบสนิค้า

ล่าชา้ โดยบรษิทัคาดว่าจะสามารถส่งมอบสนิคา้ดงักล่าวไดภ้ายในไตรมาสที ่2 – 3 ของปี 2564  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมรีะยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี่ยเท่ากับ 

190 วนั 157 วนั 154 วนั และ 175 วนั ตามลําดบั โดยระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี่ยที่ลดลง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้บรษิัทชะลอการสัง่ซื้อสนิค้าสําหรบัลูกค้าในกลุ่ม

โรงพยาบาลรฐับาล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่เท่ากบั 154 วนั ลดลงเลก็น้อยจากปี

ก่อนหน้าสาเหตุหลกัมาจากบรษิทัไดร้บัสนิคา้ที่ส่งมอบล้าชา้จากผูผ้ลติในไตรมาสที ่3 และ 4 ของปี 2563 และสามารถส่ง

มอบใหก้บัลูกคา้ไดท้นัในปี 2563 ส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอืลดลงอย่างมนัียสาํคญั และมยีอดขายเพิม่ขึน้มากในไตรมาสที ่4 ปี 

2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลี่ยเท่ากบั 175 วนั เพิม่ขึน้จากงวดก่อนหน้าโดยมี

สาเหตุมาจากโดยสาเหตุเกดิจากการทีบ่รษิทัไม่สามารถส่งมอบสนิคา้ไดต้ามแผน ตามทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

อย่างไรก็ด ีระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลี่ยของบรษิัทถือเป็นจํานวนที่ปกตแิละเป็นลกัษณะเฉพาะของธุรกิจด้าน

ตวัแทนจําหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เน่ืองจากธุรกิจเครื่องมือแพทย์ต้องมีการนําเขา้สินค้าจาก

ต่างประเทศซึ่งกระบวนการต่างๆ มีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน จงึจะต้องมกีารวางแผนการสัง่ซื้อและต้องจดัเก็บสินค้าที่

หลากหลายและเพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

บรษิทัมนีโยบายการตัง้สํารองค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ โดยพจิารณาจากอายุของสนิคา้แต่ละประเภท โดยแบ่งประเภท

สนิคา้ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คอื อุปกรณ์เสรมิและอะไหล่ และเครื่องมอืแพทย์ หลงัจากนัน้ทําการแบ่งออกเป็นประเภท

ย่อยเพื่อให้การตัง้สํารองค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพสะท้อนทัง้อายุการใชง้าน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยใีนอดตี 

โดยบรษิทัมกีารทบทวนนโยบายการตัง้สาํรองค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี โดยนโยบายการตัง้สาํรอง

ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ประเภทสินค้า กลุ่มสินค้า อายุ < 1 ปี 

(ร้อยละ) 

1-2 ปี 

(ร้อยละ) 

2-3 ปี 

(ร้อยละ) 

3-4 ปี 

(ร้อยละ) 

4-5 ปี 

(ร้อยละ) 

5-6 ปี 

(ร้อยละ) 

6-7 ปี 

(ร้อยละ) 

> 7 ปี 

(ร้อยละ) 

อุปกรณ์เสรมิและ

อะไหล ่

วสัดุสิน้เปลอืง เช่น แบตเตอรี ่เจล 

ครมี กระดาษบนัทกึผล อเิลค็โทรด 

เป็นตน้ 

3 ปี - 25 50 100 100 100 100 100 

อุปกรณ์ประกอบทีม่อีายุการใช้

งานนาน เช่น เคเบิล้ สายเซน็เซอร ์

สายลดี  โพรบ หน้ากาก เป็นตน้ 

5 ปี - - 10 30 50 100 100 100 

อุปกรณ์ทีค่งทน เช่น เตยีง รถเขน็ 

เป็นตน้ 

7 ปี - - - 10 30 50 75 100 

เครื่องมอืแพทย ์ เครื่องมอืแพทยข์นาดเลก็ เช่น 

อลัตรา้ซาวดแ์บบพกพา สนิคา้ 

Self Care คอมพวิเตอร ์

5 ปี - - 10 30 50 100 100 100 

เครื่องมอืแพทยอ์ื่น ๆ 7 ปี 

 

- - - 10 30 50 75 100 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพเท่ากบั 

3.90 ลา้นบาท 7.43 ลา้นบาท 13.97 ลา้นบาท และ 15.00 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยในปี 2561 และปี 2562 มกีารตัง้ค่าเผื่อ

สนิคา้เสื่อมคุณภาพเพิม่ขึน้เท่ากบั 0.17 ลา้นบาท และ 3.53 ลา้นบาท ตามนโยบายการตัง้สาํรองค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ 

ทัง้น้ี จากการพจิารณาการเสื่อมคุณภาพของสนิค้าคงเหลอื บรษิัทมมีูลค่าสนิค้าเสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถจําหน่ายได้

ค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้บรษิทัจะสามารถจาํหน่ายสนิคา้ไดก่้อนวนัหมดอายุ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 มกีารตัง้ค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมคุณภาพเพิม่ขึ้นเท่ากบั 6.54 

ลา้นบาท และ 1.03 ล้านบาท ตามลําดบั เน่ืองจากบรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพตามอายุสนิคา้บางส่วนทีม่อีายุคง

ค้างในสต็อกนานขึ้น และค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเกี่ยวกับ COVID-19 ที่คาดว่าจะมีมูลค่าลดลง เช่น เครื่องวัด

อุณหภูมทิางหน้าผาก เป็นตน้ เน่ืองจากความตอ้งการสนิคา้ดงักล่าวลดลง ตามแนวโน้มการแพร่ระบาดทีเ่ริม่จะคลีค่ลาย ซึง่

ส่งผลให้ราคาตลาดของสนิคา้ดงักล่าวโดยรวมลดลง บรษิัทจงึตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิค้าดงักล่าวตามราคาตลาดที่

ลดลง 

5. เงินมดัจาํล่วงหน้าค่าสินค้า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัมเีงนิมดัจําล่วงหน้าค่าสนิคา้มูลค่า 6.54 

ล้านบาท 2.26 ล้านบาท 19.04 ล้านบาท และ 40.85 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 1.37 รอ้ยละ 0.49 รอ้ยละ 2.96 

และรอ้ยละ 6.02 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิมดัจําล่วงหน้าค่าสนิคา้เพิม่ขึน้

เท่ากบั 16.79 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ผู้ผลติต่างประเทศได้ปรบั

นโยบายการสัง่ซื้อสนิคา้ โดยการเพิม่อตัราการจ่ายค่าสนิคา้ล่วงหน้าสาํหรบัการสัง่ซื้อสนิคา้จากผูผ้ลติ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมเีงนิมดัจําล่วงหน้าค่าสนิคา้เพิม่ขึน้เท่ากบั 21.80 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัได้

สัง่ซื้อสนิค้าเพื่อรองรบังบประมาณเงนิกู้ของภาครฐัที่จะมกีารสัง่ซื้อสนิค้าในกลุ่มเครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าภายนอกชนิด

อตัโนมัติ (Automated External Defibrillator) เป็นจํานวนมาก บรษิัทจึงได้สัง่ซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้า ซึ่งการสัง่ซื้อสินค้า

ดงักล่าวผูผ้ลติมเีงือ่นไขใหจ้่ายมดัจาํค่าสนิคา้บางส่วน 



บรษิทั เซนตเ์มด จํากดั (มหาชน) 

หน้า 16 - 18 

 

6. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นมลูค่า 4.63 ล้าน

บาท 2.31 ล้านบาท 4.10 ลา้นบาท และ 5.79 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.97 รอ้ยละ 0.51 รอ้ยละ 0.64 และรอ้ย

ละ 0.85 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นประกอบไปดว้ย เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ สนิทรพัย์ทางการเงนิ 

ตราสารอนุพนัธ ์และภาษซีื้อ  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 181.08 

ลา้นบาท 170.44 ลา้นบาท 231.12 ลา้นบาท และ 230.04 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 รอ้ยละ 37.37 รอ้ยละ 

35.95 และร้อยละ 33.88 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่สําคญัของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย

รายการดงัต่อไปน้ี 

1. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายการเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัใน

การใชม้ลูค่า 28.50 ลา้นบาท 15.00 ลา้นบาท 15.00 ลา้นบาท และ 15.00 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 5.98 รอ้ยละ 

3.29 รอ้ยละ 2.33 และรอ้ยละ 2.21 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั ซึ่งเกดิจากการนําเงนิฝากประจํากบัสถาบนัการเงนิ เพื่อ

เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัสญัญาเลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีทีส ์และหนังสอืคํ้าประกนั 

2. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมอีสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนมูลค่า 

60.98 ลา้นบาท 71.27 ลา้นบาท 70.82 ลา้นบาท และ 70.71 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 12.80 รอ้ยละ 15.63 รอ้ย

ละ 11.02 และรอ้ยละ 10.42 ของสินทรพัย์รวม ตามลําดับ โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 10.29 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.88 จากการโอนที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้งานจาก

รายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ มาเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เน่ืองจากบรษิทัเปลี่ยนแผนในการใชง้านสนิทรพัย์

ดงักล่าว 

3. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 

78.58 ลา้นบาท 69.88 ลา้นบาท 70.02 ลา้นบาท และ 71.44 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 16.49 รอ้ยละ 15.32 รอ้ย

ละ 10.89 และรอ้ยละ 10.52 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดของรายการดงัต่อไปน้ี 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิ 2.70 3.43 - - - - - - 

อาคาร 8.04 10.24 - - - - - - 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 0.61 0.78 2.75 3.93 5.91 8.45 7.17 10.03 

เครื่องมอืและเครือ่งใช ้ 0.57 0.73 1.32 1.90 1.55 2.22 1.49 2.09 

เครื่องมอืแพทยท์ดลองใช ้ 56.28 71.63 54.42 77.87 54.32 77.57 54.22 75.89 

เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 0.21 0.26 0.35 0.51 2.14 3.06 2.51 3.52 

ยานพาหนะ 3.70 4.71 3.51 5.03 0.26 0.37 0.21 0.30 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 1.29 1.64 1.80 2.58 2.31 3.30 2.55 3.58 

อุปกรณ์สาํนักงาน 0.95 1.22 1.60 2.29 1.68 2.39 1.70 2.38 

อุปกรณ์เพื่อใหเ้ช่า 4.22 5.37 4.13 5.90 1.85 2.64 1.58 2.21 

รวมท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ 78.58 100.00 69.88 100.00 70.02 100.00 71.44 100.00 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หลกัของบรษิัทคือ 

เครื่องมอืแพทย์ทดลองใช ้ซึ่งเป็นเครื่องมอืแพทย์เพื่อใชใ้นการสาธติสนิคา้ หรอืสาํรองระหว่างการซ่อม โดยมมีูลค่าเท่ากบั 

56.28 ล้านบาท 54.42 ล้านบาท 54.32 ล้านบาท และ 54.22 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.63 ร้อยละ 

77.87 รอ้ยละ 77.57 และรอ้ยละ 75.89 ตามลําดบั ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ลดลงเท่ากบั 8.70 ลา้น

บาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 11.07 จากการโอนทีด่นิและอาคารทีไ่ม่ไดใ้ชง้านไปเป็นรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน เน่ืองจากบรษิทัเปลี่ยนแผนในการใชง้านสนิทรพัยด์งักล่าว สําหรบัสิน้ปี 2563 บรษิทัมยีานพาหนะสุทธลิดลง โดยมี

สาเหตุมาจากปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ซึง่ไปแสดงเป็นรายการยานพาหนะใน

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

สําหรบัการบรหิารจดัการเครื่องมอืแพทย์ทดลองใชนั้น้ บรษิัทจะมกีารวางแผนเรื่องจํานวนของเครื่องมอืแพทย์

ทดลองใช้ในแต่ละกลุ่มสนิค้าเป็นประจําทุกปีในขัน้ตอนของการจดัทํางบประมาณประจําปี ซึ่งการลงทุนจดัซื้อเครื่องมือ

แพทย์ทดลองใชจ้ะต้องสอดคล้องกบัแผนการขายสนิคา้ของบรษิัท (Sale Budget) เพื่อให้ตน้ทุนค่าเสื่อมราคาทีเ่กดิขึน้นัน้

คุม้ทุนกบัรายไดจ้ากการขายสนิคา้มากทีสุ่ด อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่ารมเีครื่องมอืแพทยท์ดลองใชไ้ม่ไดส้รา้งรายได ้หรอืการ

สร้างรายได้ให้แก่บรษิัทไม่คุ้มทุนแล้ว หรอืเครื่องมือแพทย์ทดลองใช้เสื่อมสภาพ บรษิัทจะพิจารณาจําหน่ายออกหรือ

พจิารณาบรจิาคใหแ้ก่โรงพยาบาลต่อไปในอนาคต 

4. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้าํนวน 59.96 ลา้นบาท และ 

58.32 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.33 และรอ้ยละ 8.59 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิ
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จากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ประกอบไปด้วยสัญญาเช่า

สาํนักงาน สญัญาเช่าซื้อยานพาหนะ 

5. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมโีปรแกรมคอมพวิเตอรม์ูลค่า 1.69 ล้าน

บาท 1.36 ล้านบาท 1.13 ล้านบาท และ 0.99 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.36 รอ้ยละ 0.30 รอ้ยละ 0.30 

รอ้ยละ 0.18 และรอ้ยละ 0.15 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั ประกอบไปดว้ยค่าลขิสทิธิซ์อฟทแ์วรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

โดยสดัส่วนหลกัคือ ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP) เพื่อให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นการ

ปรบัปรุงระบบเพิม่เตมิเพื่อความทนัสมยัและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขอ้มลูภายในบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้  

6. สิทธิในการขายสินค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมสีทิธใินการขายสนิคา้เท่ากบั 5.58 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

1.17 ของสนิทรพัย์รวม จากการที่บรษิัทรบัโอนสิทธิในการขายสินค้าจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี 2558 โดยรายการ

ดงักล่าวเกดิจากการปรบัผลกระทบในงบการเงนิยอ้นหลงั 

7. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี

เท่ากบั 5.07 ล้านบาท 10.11 ล้านบาท 11.78 ล้านบาท และ 11.43 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.06 รอ้ย

ละ 2.22 ร้อยละ 1.83 และร้อยละ 1.68 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ เป็นรายการที่เกิดจากการบันทึกรายการตาม

มาตรฐานการบญัช ีสาํหรบัการบนัทกึผลต่างระหว่างกําไรทางบญัชแีละกําไรทางภาษ ี

8. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นเท่ากบั 0.69 

ล้านบาท 1.27 ล้านบาท 1.76 ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.14 รอ้ยละ 0.28 ร้อยละ 

0.27 และรอ้ยละ 0.26 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นหลกั คอื เงนิมดัจาํค่าเช่าอาคาร 
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16.2.4 การวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 
25611/ 

(ปรบัปรงุ) 

25621/ 

(ปรบัปรงุ) 

2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวยีน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 136.24 28.59 122.17 26.78 151.49 23.56 169.38 24.95 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 43.07 9.04 49.63 10.88 54.41 8.46 78.07 11.50 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 5.15 1.08 9.75 2.14 10.82 1.68 11.24 1.65 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี               

-  รายไดร้บัล่วงหน้า - - 0.36 0.08 6.53 1.02 9.21 1.36 

-  หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 0.82 0.17 0.86 0.19 - - - - 

-  หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 3.95 0.61 4.02 0.59 

-  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11.55 2.42 7.92 1.74 60.51 9.41 80.00 11.78 

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 0.76 0.16 0.70 0.15 1.00 0.16 0.84 0.12 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60.20 12.63 - - - - - - 

เงนิกูย้มืจากบุคคลภายนอก 3.00 0.63 - - - - - - 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2.36 0.49 3.80 0.83 14.20 2.21 1.61 0.24 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 263.15 55.22 195.17 42.79 302.91 47.12 354.37 52.19 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน           

รายไดร้บัล่วงหน้า - - 0.99 0.22 18.09 2.81 15.09 2.22 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1.29 0.27 1.15 0.25 - - - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 53.03 8.25 52.01 7.66 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 8.48 1.78 0.53 0.12 20.00 3.11 - - 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - -   - - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12.75 2.68 26.61 5.83 24.93 3.88 25.54 3.76 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 22.52 4.73 29.27 6.42 116.05 18.05 92.64 13.65 

รวมหน้ีสิน 285.67 59.95 224.44 49.21 418.96 65.17 447.01 65.84 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลทางการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นขอ้มลูที่แสดงเปรยีบเทยีบการปรบัปรุงงบ

การเงนิยอ้นหลงั  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

เป็น 1.50 เท่า 0.97 เท่า 1.87 เท่า และ 1.93 เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนหน้ีสินที่ลดลงในปี 2562 สาเหตุหลัก

เน่ืองมาจากการชําระเงนิกู้ยมืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและบุคคลภายนอกจํานวนรวม 63.20 ล้านบาท ขณะที่อตัราส่วน
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หน้ีสนิทีเ่พิม่ขึ้นในปี 2563 เป็นผลจากหน้ีเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จํานวน 80.00 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ือ

หุน้ทีล่ดลงจากการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจํานวน 90.00 ล้านบาท และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อตัราส่วนหน้ีสนิที่

เพิ่มขึ้นสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นจํานวนรวม 

41.55 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัใชเ้งนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นแหล่งเงนิทุนในการซื้อสนิคา้ รวมถงึเจา้หน้ีการคา้

บางรายให้เทอมการค้ากับบรษิัท จงึมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามยอดสัง่ซื้อ อย่างไรก็ดี อตัราส่วนดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กําหนดโดยสถาบนัการเงนิ ซึง่กําหนดไวว้่าผูข้อสนิเชื่อตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ใหไ้ม่เกนิ 2.65 เท่า 

หน้ีสิน 

จากขอ้มลูงบการเงนิ บรษิทัมหีน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 

285.67 ล้านบาท 224.44 ล้านบาท 418.96 ล้านบาท และ 447.01 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในจํานวนน้ีเป็นหน้ีสิน

หมุนเวยีนจํานวน 263.15 ล้านบาท 195.17 ล้านบาท 302.91 ล้านบาท และ 354.37 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 

92.12 ร้อยละ 86.96 รอ้ยละ 72.30 และรอ้ยละ 79.27 ของหน้ีสนิรวม ตามลําดบั โดยหน้ีสนิส่วนใหญ่ของบรษิัทที่สําคญั 

ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และเงนิกูย้มืระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิ  

1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เท่ากับ 136.24 ล้านบาท 122.17 ล้านบาท 151.49 ล้านบาท และ 169.38 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 

28.59 ร้อยละ 26.78 ร้อยละ 23.56 และร้อยละ 24.95 ของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลําดบั ประกอบไปด้วย

สนิเชื่อเพื่อการนําเขา้สนิคา้ประเภทเลตเตอรอ์อฟเครดติ (Letter of Credit: L/C) และทรสัตร์ซีที (Trust Receipt: T/R) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 136.24 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีใน

ระหว่างปี 2561 ถูกปรบัดว้ยอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 15.00 ต่อปี จากการทีบ่รษิัทไม่ไดจ้่ายชําระหน้ีเงนิกู้ยมืทรสัต์รซีทีสก์บั

กบัสถาบนัการเงนิภายในเวลาทีกํ่าหนดไว ้สาเหตุหลกัมาจากการทีก่ระแสเงนิสดไม่คล่องตวั เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าว

เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ลูกค้าในกลุ่มภาครฐับาลเบกิจ่ายล่าช้า ประกอบกบัการที่สถาบนัการเงนิไม่สามารถ

อนุมตัขิยายเครดติเทอมไดท้นั ทัง้น้ี บรษิทัไดร้บัการอนุมตัขิยายเครดติเทอมในการชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงนิแลว้จากเดมิ 

180 วนั เพิม่เป็น 210 วนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 122.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

หน้าเท่ากบั 14.07 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 10.33 เน่ืองจากสดัส่วนการขายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มบุคคล

ทัว่ไปเพิม่มากขึ้น ซึ่งลูกค้าในกลุ่มบุคคลทัว่ไปจะมรีะยะเวลาในการชําระหน้ีค่อนขา้งสัน้ เน่ืองจากบรษิัทไม่ได้ให้เครดติ

เทอมกบัลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าว ส่งผลใหบ้รษิทัสามารถชาํระหน้ีจากการนําเขา้สนิคา้ดงักล่าวใหแ้ก่สถาบนัการเงนิได ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 151.49 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี

ก่อนหน้าเท่ากบั 29.32 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.00 สบืเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรสั COVID-19 ส่งผลใหผู้ผ้ลติกําหนดใหจ้่ายมดัจาํค่าสนิคา้ล่วงหน้า ซึง่บรษิทัไดใ้ชว้งเงนิทรสัตร์ซีทีในการชาํระเงนิมดัจํา

ค่าสนิคา้ดงักล่าว 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมีเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 169.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนหน้าเท่ากับ 17.90 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.81 สืบเน่ืองมาจากบริษัทใช้วงเงนิกู้ระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิเป็นแหล่งเงนิทุนในการซื้อสนิคา้เพื่อมาจาํหน่ายจงึทาํใหย้อดเงนิกูเ้พิม่ขึน้ตามสนิคา้คงเหลอืของบรษิทั 

2. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเท่ากับ 

43.07 ล้านบาท 49.63 ล้านบาท 54.41 ล้านบาท และ 78.07 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.04 ร้อยละ 

10.88 รอ้ยละ 8.46 และรอ้ยละ 11.50 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

รายละเอียดเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 25.30 58.74 26.79 53.99 27.41 50.38 54.70 70.06 

เจา้หนี้อืน่ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.01 0.03 - - - - - - 

เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัอืน่ 4.86 11.27 4.73 9.54 5.36 9.84 6.30 8.07 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12.90 29.95 18.10 36.47 21.64 39.77 17.07 21.87 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 43.07 100.00 49.63 100.00 54.41 100.00 78.07 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมมีลูค่าเจา้หน้ีการคา้ – ผูค้า้ทัว่ไป เท่ากบั 

25.30 ลา้นบาท 26.79 ลา้นบาท 27.41 ลา้นบาท และ 54.70 ลา้นบาท ตามลําดบั รายการดงักล่าวเกดิจากการซื้อเครื่องมอื

แพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อจดัจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายในประเทศ และบรษิทัไดเ้ครดติการคา้ซึง่ยงัไม่ถงึกําหนด

ชาํระเงนิ โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมเีจ้าหน้ีการค้า – ผู้คา้ทัว่ไป เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า 27.28 ลา้นบาท คดิ

เป็นอตัราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.51 สาเหตุมาจากหน้ีการค้าจากผู้ผลติที่ให้เครดติเทอมในการสัง่ซื้อ แต่ยงัไม่ถึงกําหนด

ชาํระเพิม่ขึน้ตามยอดซื้อสนิค้า โดยการสัง่ซื้อดงักล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นการสัง่ซื้อสนิคา้ประเภทเวชบําบดัวกิฤต (Critical 

Care) เช่น เครื่องกระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้า เครื่องเฝ้าติดตามการทํางานของหวัใจและสญัญาณชพี เป็นต้น ทัง้น้ี บรษิัทมี

ระยะเวลาในการชําระหน้ี (Credit term) จากเจ้าหน้ีการคา้โดยเฉลี่ยเท่ากบั 45 วนั ขึ้นอยู่กบันโยบายของผู้ผลติเครื่องมอื

แพทยแ์ต่ละราย โดยบรษิทัมรีะยะเวลาชาํระหน้ีในปี 2561 ถงึ 2563 เท่ากบั 61 วนั 26 วนั 25 วนั และ 36 วนั ตามลําดบั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมมีูลค่าเจ้าหน้ีอื่น – บุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากบั 0.01 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่เกดิจากการทาํธุรกรรมกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมมีูลค่าเจ้าหน้ีอื่น – บรษิัทอื่น เท่ากับ 

4.86 ลา้นบาท 4.73 ลา้นบาท 5.36 ลา้นบาท และ 6.30 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยทีร่ายการดงักล่าวเกดิจากการจา้งบรกิาร

ส่งสนิคา้ทีผู่บ้รกิารยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ชาํระหน้ีจากบรษิทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากบั 12.90 ล้าน

บาท 18.10 ล้านบาท 21.64 ล้านบาท และ 17.07 ล้านบาท ตามลําดบั โดยที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหลกัประกอบไปด้วย ค่า

นายหน้าพนักงานคา้งจ่าย และค่าโบนัสคา้งจ่าย  
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3. รายได้รบัล่วงหน้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายการรายไดร้บัล่วงหน้ารวม 1.34 ลา้น

บาท 24.62 ล้านบาท และ 24.30 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 0.29 รอ้ยละ 3.83 และรอ้ยละ 3.58 ของหน้ีสนิ

และส่วนของเจ้าของรวม ตามลําดับ จากภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการบํารุงรักษา 

(Maintenance Service) ที่จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี โดยบรษิัทมกีารขายสนิค้าพรอ้มกบัการรบัประกนัสนิค้า 

และเปลีย่นอุปกรณ์ประกอบตามอายุการใชง้านทีกํ่าหนดไว ้เช่น ทุก 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน ขึน้อยู่กบัรุ่นสนิคา้ทีจ่าํหน่าย 

4. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมหีน้ีสนิตามสญัญาเช่ามูลค่ารวม 56.98 ล้านบาท 

และ 56.04 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 8.86 และรอ้ยละ 8.25 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั 

ซึ่งเป็นรายการทีเ่กดิจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ประกอบไป

ดว้ยสญัญาเช่าสาํนักงาน และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 

5. เงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัและบุคคลภายนอก 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและบุคคลภายนอกเท่ากบั 63.20 ล้านบาท 

ดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 14.12 ต่อปี เพื่อใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิ โดยบรษิทัไดช้ําระเงนิตน้พรอ้มดอกเบี้ย

ครบทัง้จาํนวนแลว้ในปี 2562 ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไม่มรีายการดงักล่าวปรากฏอยู่ในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหว่างปี 2563 บรษิัทไดกู้้ยมืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจํานวน 10.00 ล้านบาท เพื่อใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนระยะ

สัน้ และไดม้กีารชําระคนืในงวดเดยีวกนั ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไม่มรีายการดงักล่าวปรากฏอยู่ในงบการเงนิ

ของบรษิัท ทัง้น้ี บรษิัทได้กําหนดแนวทางการกู้ยมืจากบรษิัทและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัในอนาคต โดยในกรณีทบีรษิัทรบั

ความช่วยเหลอืทางการเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั บรษิทัจะดําเนินการไดใ้นกรณีทีบ่รษิัทไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุน

จากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ประชาชนทัว่ไปได ้และตน้ทุนทางการเงนิจากการรบัการช่วยเหลอืจากบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั

ตอ้งไม่สงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 

6. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นเท่ากบั 2.36 ล้าน

บาท 3.80 ลา้นบาท 14.20 ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.49 รอ้ยละ 0.83 รอ้ยละ 2.21 

และรอ้ยละ 0.24 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั ประกอบไปดว้ย ภาษีคา้งจ่าย และหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจํานวน 10.40 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา

จากการเพิม่ขึน้ของภาษีคา้งจ่ายจาํนวน 9.00 ลา้นบาท ซึ่งเกดิจากการจ่ายเงนิปันผลในเดอืนธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นลดลง 12.59 ลา้นบาท ดว้ยสาเหตุหลกัจากการลดลงของภาษคีา้งจ่ายจาํนวน 

9.00 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการจ่ายเงนิปันผลในปี 2563 

7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สุทธเิท่ากบั 20.03 ล้านบาท 8.44 ล้านบาท 80.51 ล้านบาท และ 80.00 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.20 
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รอ้ยละ 1.85 รอ้ยละ 12.52 และรอ้ยละ 11.78 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั เป็นวงเงนิกู้ยมืระยะยาวกบั

สถาบนัการเงนิจํานวน 2 แห่ง ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ต่อปีเท่ากบั MLR สาํหรบัปี 2561 ถงึ 2562 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิมจีํานวนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากการที่บรษิัทได้จ่ายชําระหน้ีเงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวในระหว่างปี อย่างไรกด็ ีณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จาํนวน 80.00 ล้านบาท จากการกู้ยมืเงนิกบั

สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงด้วยอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ (S/A Rate: Saving 

Account Rate) บวกด้วยร้อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจจํานวน 

20.00 ลา้นบาท และเพื่อจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจาํนวน 60.00 ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 11.55 57.66 7.92 93.77 60.51 75.16 80.00 100.00 

ส่วนทีก่ําหนดชําระเกนิหนึ่งปี 8.48 42.34 0.53 6.23 20.00 24.84 - 0.00 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.03 100.00 8.44 100.00 80.51 100.00 80.00 100.00 

8. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมภีาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานรวม

เท่ากบั 13.51 ลา้นบาท 27.31 ลา้นบาท 25.93 ล้านบาท และ 26.37 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.83 รอ้ย

ละ 5.99 รอ้ยละ 4.03 และรอ้ยละ 3.88 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั เน่ืองจากบรษิทัมภีาระสาํหรบัเงนิที่

ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานสําหรบัพนักงาน โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ทําการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมส่ีวนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 190.87 ล้าน

บาท 231.66 ลา้นบาท 223.91 ลา้นบาท และ 231.93 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.05 รอ้ยละ 50.79 รอ้ย

ละ 34.83 และร้อยละ 34.16 ของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลําดบั สําหรบัรายการส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการ

เปลีย่นแปลงทีส่าํคญั มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 
25611/ 

(ปรบัปรงุ) 

25621/ 

(ปรบัปรงุ) 

2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 

บาท (31 ธนัวาคม 2562 : หุน้ละ 10 บาท) 
      

  

-  ทุนจดทะเบยีน 214,000,000 หุน้ 

(31 ธนัวาคม 2562 : 8,000,000 หุน้) 
80.00  80.00  107.00   107.00  

-  ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็ม มูลค่า

แลว้ 160,000,000 หุน้ 

(31 ธนัวาคม 2562 : 8,000,000 หุน้) 

80.00 16.79 80.00 17.54 80.00 12.44 80.00 11.78 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 12.79 2.68 12.79 2.80 12.79 1.99 12.79 1.88 

กําไรสะสม         

-  จดัสรรเพื่อสาํรองตามกฎหมาย 6.92 1.45 8.00 1.75 10.70 1.66 10.70 1.58 

-  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 91.15 19.13 130.88 28.69 120.43 18.73 128.45 18.92 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 190.87 40.05 231.66 50.79 223.91 34.83 231.93 34.16 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 476.53 100.00 456.10 100.00 642.87 100.00 678.95 100.00 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลทางการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นขอ้มลูที่แสดงเปรยีบเทยีบการปรบัปรุงงบ

การเงนิยอ้นหลงั  

1. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากบั 12.97 ล้าน

บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.68 รอ้ยละ 2.80 รอ้ยละ 1.99 และรอ้ยละ 1.88 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั  

รายการดงักล่าวเกดิจากการปรบัผลกระทบในงบการเงนิยอ้นหลงั จากการรวมธุรกจิในระหว่างปี 2558 ซึง่ถูกประเมนิมลูค่า

โดยผูเ้มนิอสิระ 

2. กาํไรสะสม – จดัสรรเพื่อสาํรองตามกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีกําไรสะสม – จดัสรรเพื่อสํารองตาม

กฎหมายเท่ากบั 6.92 ล้านบาท 8.00 ล้านบาท 10.70 ล้านบาท และ 10.70 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

1.45 รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 1.66 และรอ้ยละ 1.58 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั โดยในปี 2561-2562 เป็น

การสํารองตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบรษิัทต้องจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5.00 

ของกําไรสุทธใินปีทีม่กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลจนกว่าทุนสาํรองดงักล่าวจะมยีอดเท่ากบัรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทั ขณะทีปี่ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 เป็นการสาํรองตามบทบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัทีกํ่าหนดใหบ้รษิทั

ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5.00 ของกําไรสุทธปิระจําปีจนกว่าทุนสาํรอง

ดงักล่าวจะมยีอดเท่ากบัรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 



บรษิทั เซนตเ์มด จํากดั (มหาชน) 

หน้า 16 - 27 

 

3. กาํไรสะสม – ยงัไม่ได้จดัสรร   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมีกําไรสะสม – ยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากับ 

91.15 ลา้นบาท 130.88 ลา้นบาท 120.43 ลา้นบาท และ 128.45 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.13 รอ้ยละ 

28.69 รอ้ยละ 18.73 และรอ้ยละ 18.92 ของหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของรวม ตามลําดบั การเพิม่ขึน้ของรายการดงักล่าวเกดิ

จากการเพิม่ขึน้ของกําไรสุทธจิากผลการดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กําไรสะสม – ยงั

ไม่ไดจ้ดัสรรลดลง จากการทีบ่รษิทัจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จาํนวน 90.00 ลา้นบาท ในเดอืนธนัวาคม 2563 

ทัง้น้ี ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2564 บรษิทัจ่ายปันผลประจาํปี 2563 จาํนวน 24.00 ลา้นบาท 

โดยให้กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหากนํามาคํานวณร่วมกบังบการเงนิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 

2564 จะส่งผลให้กําไรสะสม – ยงัไม่ได้จดัสรรลดลงเหลอืจํานวน 104.45 ล้านบาท และส่งผลให้มูลค่าตามบญัชภีายหลงั

การเสนอขายหุน้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก เปลีย่นแปลงเป็น 0.97 บาท/หุน้ จากจาํนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมด

ของบรษิทัภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ี จาํนวน 214,000,000 หุน้ 

16.2.5 การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

กระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

รายการกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนินงาน 14.44 105.08 22.33 (17.03) 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (25.39) (3.23) (23.43) (4.44) 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 27.71 (100.25) 10.08 12.58 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 16.77 1.60 8.98 (8.89) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 9.27 26.04 27.64 36.62 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 26.04 27.64 36.62 27.74 

จากขอ้มูลงบการเงนิ บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนินงานสําหรบัปี 2561 ถงึปี 2563 

และวนัที่ 31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 14.44 ล้านบาท 105.08 ล้านบาท 22.33 ล้านบาท และ (17.03) ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยกระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนินงานในปี  2562 เพิม่จากปี 2561 จํานวน 90.63 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้น

ของกําไรก่อนภาษีเงนิไดจ้ากผลการดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี อย่างไรกด็ใีนปี 2563 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธจิาก

การดําเนินงานลดลงจากปี 2562 จํานวน 82.75 ล้านบาท เป็นผลจากมูลค่าลูกหน้ีการค้า และสินค้าคงเหลอืที่เพิ่มขึ้น 

สําหรบัวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีกระแสเงนิสดสุทธเิท่ากับ (17.03) ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากสินค้าคงเหลือที่

เพิม่ขึน้ 

บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุนสําหรบัปี 2561 ถงึปี 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 

เท่ากบั (25.39) ล้านบาท (3.23) ล้านบาท (23.43) ล้านบาท และ (4.44) ล้านบาท ตามลําดบั โดยสําหรบัปี 2561 กระแส

เงนิสดใชไ้ปสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนในสนิทรพัย์เครื่องมอืแพทย์ทดลองใช ้ซึ่งเป็นเครื่องมอืแพทย์เพื่อใชใ้นการสาธติ

สนิคา้ หรอืสาํรองระหว่างการซ่อม 
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บรษิัทมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงนิสําหรบัปี 2561 ถงึปี 2563 และวนัที่ 31 มนีาคม 

2564 เท่ากับ 27.71 ล้านบาท (100.25) ล้านบาท 10.80 ล้านบาท และ 12.58 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสําหรบัปี 2562 

กระแสเงนิสดใช้ไปสาเหตุหลกัมาจากการชําระคนืเงนิกู้ยมืจากบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งจํานวน 60.20 ล้านบาท ในปี 

2563 กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 10.80 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมื

ระยะสัน้เพื่อซื้อสนิคา้จาํนวน 33.61 ล้านบาท การรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 80.00 ลา้นบาท และการ

จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้บรษิทัจาํนวน 90.00 ลา้นบาท สาํหรบัวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก

กจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 12.58 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพื่อซื้อสนิค้าจํานวน 14.73 

ลา้นบาท 

16.2.6 การวิเคราะห์อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และวนัท่ี 31 มนีาคม 2564 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 

25611/ 

(ปรบัปรงุ) 

25622/ 

(ปรบัปรงุ) 
2563  

2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.12 1.46 1.36 1.27 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.47 0.65 0.70 0.51 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.15 0.58 0.20 n/a3/ 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 4.50 6.05 4.71 4.27 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 80 60 76 84 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 1.90 2.30 2.33 2.06 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 190 157 154 175 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี ้ เท่า 5.94 13.89 14.16 9.96 

ระยะเวลาชําระหนี้ วนั 61 26 25 36 

วงจรเงนิสด (Cash Cycle) วนั 209 190 205 223 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 42.45 41.52 41.91 40.64 

อตัรากําไรจากการดําเนนิงาน รอ้ยละ 10.89 13.71 15.94 10.46 

อตัรารายไดอ้ื่น รอ้ยละ 0.09 1.11 0.07 n/a4/ 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การทํากําไร รอ้ยละ 26.01 114.55 21.11 n/a3/ 

อตัรากําไรสุทธ ิ รอ้ยละ 6.03 9.66 11.75 5.28 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 17.33 28.61 34.13 38.60 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 6.54 12.96 14.15 13.31 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 64.79 109.11 141.08 163.78 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.09 1.34 1.20 1.07 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial  policy ratio) 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.50 0.97 1.87 1.93 
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อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 

25611/ 

(ปรบัปรงุ) 

25622/ 

(ปรบัปรงุ) 2563  
2564 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่า 4.87 7.14 14.27 8.25 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash basis)5/ เท่า 0.30 3.41 0.18 n/a3/ 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 22.91 39.32 148.926/ 0.00 

หมายเหตุ: 1/ขอ้มูลทางการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นขอ้มูลที่จดัทําโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทั โดยการปรบัปรุงงบ

การเงนิยอ้นหลงั  
  2/ขอ้มลูทางการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นขอ้มลูทีแ่สดงเปรยีบเทยีบการปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงั 
  3/ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื่องจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานตดิลบ 
  4/ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื่องจากรายไดอ้ื่นตดิลบจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
  5/อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั คํานวณจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน หารด้วยผลรวมของการจ่ายชําระหนี้สนิ 

ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทุน รายจ่ายจากการลงทุน รายจ่ายจากการซื้อสนิทรพัย ์และเงนิปันผลจ่าย  
  6/อตัราการจ่ายเงนิปันผลเท่ากบั 148.92 เป็นอตัราที่จ่ายมากกว่าอตัราขัน้ตํ่าที่นโยบายกําหนดไว้ เพื่อเป็นการปรบัโครงสร้าง

สาํหรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

บรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 295.45 ลา้น

บาท 285.66 ล้านบาท 411.75 ลา้นบาท และ 448.91 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 62.00 รอ้ยละ 62.63 

รอ้ยละ 64.05 และรอ้ยละ 66.12 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั โดยมรีายการสนิทรพัย์หมุนเวยีนทีส่ําคญั ไดแ้ก่ เงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สนิคา้คงเหลอื  

บรษิัทมหีน้ีสนิหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 263.15 ล้าน

บาท 195.17 ล้านบาท 302.91 ลา้นบาท และ 354.37 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55.22 รอ้ยละ 42.79 

รอ้ยละ 47.12 และร้อยละ 52.19 ของหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของรวม ตามลําดบั โดยมีรายการหน้ีสนิหมุนเวยีนที่สําคญั 

ได้แก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมหีน้ีสนิ

หมุนเวยีนลดลง สาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิกู้ยมืจากบรษิัทและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิัทมกีารนําเงนิไปจ่าย

ชาํระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวครบทัง้จํานวน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ สาเหตุหลกัจากการ

เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี และ ณ 

วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.12 เท่า 

1.46 เท่า 1.36 เท่า และ 1.27 เท่า ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.46 

เพิม่ขึน้จากปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการจ่ายชาํระคนืเงนิกู้ยมืจากบรษิทัและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 63.20 ล้านบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.36 เท่า ลดลงเลก็น้อยจากปี 2562 จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และเงนิกู้ยมืยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 

2564 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.27 เท่า ลดลงเลก็น้อยจากปี 2563 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอื่น 23.65 ล้านบาท เน่ืองจากหน้ีการคา้จากผูผ้ลติทีใ่หเ้ครดติเทอมในการสัง่ซื้อ แต่ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระเพิม่ขึน้ตาม

ยอดซื้อสนิคา้ 
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นอกจากน้ี หากพิจารณาจากวงจรเงนิสด (Cash Cycle) ในปี 2561 ถึง 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

บรษิทัมวีงจรเงนิสดอยู่ที ่209 วนั 190 วนั 205 วนั และ 223 วนั ตามลําดบั ในปี 2562 บรษิทัมวีงจรหมุนเวยีนเงนิสดลดลง 

19 วนั เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจากบรษิทัมรีะยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉลี่ยทีเ่รว็ขึน้ ประกอบกบัระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยที่

เรว็ขึน้ดว้ยเช่นกนั  

ในปี 2563 บรษิัทมวีงจรหมุนเวยีนเงนิสดเท่ากบั 205 วนั เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยที่ยาวขึ้น เน่ืองจากมี

ลูกหน้ีการคา้ ณ สิน้ปี 2563 มลูค่าสงูขึน้มาก จากยอดขายทีส่งูกว่าปกตใินไตรมาสที ่4 ปี 2563 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมวีงจรหมุนเวยีนเงนิสดเท่ากบั 223 วนั สาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาขายสนิคา้

เฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ โดยสาเหตุเกดิจากการทีบ่รษิทัไม่สามารถส่งมอบสนิคา้ไดต้ามแผน เน่ืองจากความล่าชา้ของกระบวนการลง

นามในสญัญาซื้อขายกบัลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลรฐับาล เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรสั 

COVID-19 ส่งผลใหใ้หก้ระบวนการทาํงานภายในของหน่วยงานรฐับาลใชเ้วลานานกว่าปกต ิซึง่คดิเป็นมลูค่าของสนิคา้ทีย่งั

ไม่สามารถส่งมอบได ้ประมาณ 60.00 ลา้นบาท หรอืพืน้ทีข่องโรงพยาบาลยงัไมพ่รอ้มสาํหรบัการส่งมอบ จงึทาํใหเ้กดิความ

ล่าชา้ในการนัดส่งมอบสนิคา้ ซึง่คดิเป็นมูลค่าของสนิคา้ทีย่งัไม่สามารถส่งมอบได ้80.00 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีความล่าชา้

ในการนัดส่งมอบสนิค้าด้วยสาเหตุดงักล่าวจะไม่ส่งผลให้บรษิัทถูกปรบัจากการส่งมอบสนิค้าล่าช้า โดยบรษิัทคาดว่าจะ

สามารถส่งมอบสนิคา้ดงักล่าวไดภ้ายในไตรมาสที ่2 – 3 ของปี 2564  

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

 บรษิทัมอีตัรากําไรขัน้ตน้ระหว่างปี 2561 ถงึ 2563 และงวด 3 เดอืน ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 42.45 รอ้ยละ 41.52 

รอ้ยละ 41.91 และรอ้ยละ 40.64 ตามลําดบั ขณะทีอ่ตัราส่วนกําไรจากการดาํเนินการในปี 2561 ถงึ 2563 และงวด 3 เดอืน 

ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 10.89 รอ้ยละ 13.74 รอ้ยละ 15.94 และรอ้ยละ 10.46 ตามลําดบั ในปี 2562 บรษิทัมอีตัราส่วนกําไร

จากการดําเนินการเพิม่ขึ้นเล็กน้อย จากการลดลงของสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและ

บริการ ซึ่งส่งผลต่ออัตรากําไรสุทธิโดยรวมเท่ากับร้อยละ 9.66 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 17.33 สาํหรบัปี 2561 และรอ้ยละ 28.61 สาํหรบัปี 2562 

สําหรบัปี 2563 บรษิัทมกีารควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร เพื่อลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอนจาก

การระบาดของโรค COVID-19 อกีทัง้ตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลงจากปี 2562 อย่างมนัียสาํคญัจากดอกเบีย้เงนิกูจ้ากบุคคลที่

เกี่ยวข้องกันที่ชําระไปแล้วทัง้หมดในปี 2562 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.75 และอตัรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่เป็นรอ้ยละ 34.13 

สําหรบังวด 3 เดอืน ปี 2564 บรษิัทมีอตัราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.28 ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจาก

บรษิัทมรีายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.69 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากค่าปรบัส่งสนิคา้ล่าช้าจํานวน 4.16 

ลา้นบาท จากการทีส่นิคา้ทีไ่ดร้บัล่าชา้เกี่ยวเน่ืองมาจากช่วงปลายปี 2563 สาเหตุมาจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ของผูผ้ลติ

จากขอ้จํากดัด้านการจดัสรรสนิค้าของผู้ผลติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ทีรุ่นแรง และบรษิัท

ได้รบัรู้ค่าปรบัจากการส่งมอบเกินระยะของสญัญาในงวดน้ี อย่างไรก็ดี บรษิัทได้เพิ่มให้มีการรายงานสรุป และประชุม

ร่วมกนัระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายจดัซื้อและนําเขา้ ลดโอกาสทีจ่ะเกดิค่าปรบัจากการส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ในอนาคต 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
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ในปี 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 6.54 รอ้ย

ละ 12.96 ร้อยละ 14.15 และร้อยละ 13.31 ตามลําดับ โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จากกําไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้จากผลการดาํเนินงานของบรษิทั ซึง่แสดงว่าบรษิทัไดนํ้าสนิทรพัย์ที่

มอียู่ไปใชใ้นการดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

สาํหรบัอตัราการหมุนของสนิทรพัย์ ในปี 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 1.09 เท่า 1.34 เท่า 

1.20 เท่า และ 1.07 เท่า ตามลําดบั โดยช่วงปี 2561 ถงึ 2562 อตัราส่วนดงักล่าวเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง สาเหตุจากผลการ

ดาํเนินงานทีด่ขี ึน้ของบรษิทั อย่างไรกด็ ีอตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ในปี 2563 ลดลงจากการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้และ

สนิคา้คงเหลอืมลูค่ารวม 98.00 ลา้นบาท อกีทัง้สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ที่

ส่งผลใหม้สีนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้ 59.96 ลา้นบาท และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อตัราส่วนลดลงเน่ืองจากการเพิม่ขึน้

ของสนิคา้คงเหลอืและเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้มลูค่ารวม 68.32 ลา้นบาท 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 และวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

เท่ากบั 1.50 เท่า 0.97 เท่า 1.87 เท่า และ 1.93 เท่า ตามลําดบั ในปี 2562 อตัราส่วนหน้ีสนิรวมส่วนของผู้ถอืหุน้ลดลง มี

สาเหตุมาจากการจ่ายชําระคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  อย่างไรกต็าม ปี 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิ

รวมตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จาํนวน 80.00 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้อื

หุน้ทีล่ดลงจากการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจํานวน 90.00 ล้านบาท และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อตัราส่วนหน้ีสนิที่

เพิม่ขึน้สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นจาํนวน 23.65 ลา้นบาท เน่ืองจากหน้ีการคา้จากผูผ้ลติ

ทีใ่หเ้ครดติเทอมในการสัง่ซื้อ แต่ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระเพิม่ขึน้ตามยอดซื้อสนิคา้  

นอกจากน้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 บรษิัทจ่ายปันผลประจําปี 2563 จํานวน 24.00 

ล้านบาท โดยให้กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหากนํามาคํานวณร่วมกบังบการเงนิ ณ วนัที่ 31 

มนีาคม 2564 จะส่งผลใหกํ้าไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงเหลอืจํานวน 104.45 ลา้นบาท และส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสนิ

รวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.15 เท่า อย่างไรกด็ ีอตัราส่วนดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑท์ีกํ่าหนดโดยสถาบนัการเงนิ ซึ่ง

กําหนดไวว้า่ผูข้อสนิเชื่อตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ใหไ้ม่เกนิ 2.65 เท่า 

สาํหรบัอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2563 เท่ากบั 0.30 

เท่า 3.41 เท่า และ 0.18 เท่า ตามลําดบั สําหรบัปี 2562 บรษิัทมกํีาไรก่อนภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ จากผลการดําเนินงานของ

บรษิทัในแต่ละปี ส่งผลใหอ้ตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เพิม่ขึน้ ประกอบกบัเงนิกูย้มืระยะสัน้และ

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ปี 2563 บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash 

Basis) ลดลง เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ซึง่ ประกอบเงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จาํนวน 90.00 ลา้น

บาท ส่งผลให้ความสามารถชําระภาระผูกพนั (Cash Basis) ของบรษิัทลดลง และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 อตัราส่วน

ดงักล่าวไม่สามารถคาํนวณได ้เน่ืองจากกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานตดิลบ 

  



บรษิทั เซนตเ์มด จํากดั (มหาชน) 

หน้า 16 - 32 

 

16.2 ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

16.2.1 ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนในครัง้น้ี จํานวนหุน้ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้จากจํานวน 160,000,000 หุ้น 

เป็น 214,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 54,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.23 ของทุน

ชาํระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ซึ่งจะมผีลต่อการคํานวณอตัราส่วนผลการดําเนินงานต่อหุน้ของบรษิทั ได้แก่ 

กําไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings Per Share) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return On Equity) เป็นตน้ ทีอ่าจลดลงใน

อนาคต เน่ืองจากจาํนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี สาํหรบังวด 12 เดอืนล่าสุด จากวนัที ่1 เมษายน 2563 

ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีกําไรสุทธจิํานวน 87.97 ล้านบาท หรอืคิดเป็นกําไรสุทธติ่อหุ้น (Weighted Average) 

เท่ากบั 0.55 บาท คํานวณโดยใชจ้ํานวนหุน้สามญั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  เท่ากบั 160,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้ที่

หุน้ละ 0.50 บาท และหากคาํนวณกําไรสุทธติ่อหุน้ภายหลงัการเพิม่ทนุโดยการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครัง้น้ี โดยใช้

กําไรสุทธสิําหรบังวด 12 เดอืนล่าสุด จากวนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 ทีเ่ท่ากบั 87.97 ล้านบาท และ

ใช้จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและเรยีกชําระแล้วภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าว ที่เท่ากบั 214,000,000 หุ้น เป็นฐานในการ

คาํนวณจะไดกํ้าไรสุทธติ่อหุน้ (Fully Diluted) เท่ากบั 0.41 บาท  

อย่างไรกต็ามบรษิัทคาดว่าในระยะยาวบรษิทัจะไดร้บัผลดจีากการเสนอขายหุน้และการนําหุน้เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในครัง้น้ี โดยเงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นจะนําไปใช้ในการขยายกิจการและเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีน ซึ่งจะทาํใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตของยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้บรษิทัจะไดร้บัผลประโยชน์อื่นจากการเป็นบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ อาท ิความคล่องตวัในการจดัหาแหล่งเงนิทุน และภาพพจน์ทีด่ใีนการเป็นบรษิทัจด

ทะเบยีนทีส่นับสนุนใหก้ารดําเนินธุรกจิมคีวามคล่องตวัมากขึน้ เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่โอกาสทางธุรกจิและศกัยภาพในการ

แขง่ขนัใหก้บับรษิทั โดยคาดวา่ในอนาคตบรษิทัจะมรีายไดแ้ละกําไรสุทธทิีเ่พิม่สงูขึน้ ชดเชยกบัผลกระทบจากจาํนวนหุน้ที่

เพิม่ขึน้ดงักล่าวได ้ 


