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1. แนะน ำธรุกิจบริษทั

ข้อมลูบริษทัเบื้องต้น

4

บริษทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน)  หรือ SMD

ธรุกิจตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 

▪ ด ำเนินธุรกจิเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยบรษิทั
น ำเขำ้เครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทยจ์ำกผูผ้ลติชัน้น ำของโลก 

▪ ปัจจุบนั บรษิทัเป็นตวัแทนกำรจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทยภ์ำยใต้
ตรำสนิคำ้ของผูผ้ลติกวำ่ 30 รำย

▪ ธุรกจิของบรษิทัแบง่เป็น 2 ประเภท คอื 1) ธุรกจิตวัแทนจ ำหน่ำย 2) ธุรกจิใหบ้รกิำร

ธรุกิจให้บริกำร

บรษิทัยงัใหบ้รกิำรต่ำงๆ แก่ลกูคำ้ประกอบไปดว้ย 

▪ บรกิำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมอืและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

▪ บรกิำรใหเ้ชำ่เครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

▪ บรกิำรตรวจกำรนอนหลบั

บรษิทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทยจ์ำกผูผ้ลติชัน้น ำของ
โลกกวำ่ 30 รำย เชน่ Mindray ResMed Hillrom เป็นตน้ 
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กลุ่มผลิตภณัฑ์

กลุ่มเวชบ ำบดัวิกฤต 
(Critical Care)

กลุ่มกำรช่วยหำยใจและเวชศำสตร์
กำรนอนหลบั (Respiration)

กลุ่มหทยัวิทยำ 
(Cardiology)

กลุ่มเคร่ืองมือแพทยท์ัว่ไป 
(General Medical Device)

กลุ่มสินค้ำสมำรท์ฮอสพิทอล
(Smart Hospital) 

กลุ่มอ่ืนๆ 
(Others)

บรษิทัไดแ้บง่เครื่องมอืแพทยท์ีจ่ ำหน่ำยตำมลกัษณะกำรใชง้ำน ดงัน้ี สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมกลุ่มสินค้ำ
Revenue Breakdown by Group of Product
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1. แนะน ำธรุกิจบริษทั

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Wellife
(ประเทศจนี)

เครื่องช่วยปัม๊หัวใจระบบ
อตัโนมตัิ

ใช้ส ำหรบัปัม๊หวัใจผู้ป่วยโดยอตัโนมตัิแทนกำรท ำ 
manual CPR เพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้

Mindray
(ประเทศจนี)

เครื่อ งกระตุกหัว ใจด้วย
ไฟฟ้ำแบบเออดีแีละแบบที่
ใชใ้นโรงพยำบำล

ใช้ส ำหรบัปล่อยกระแสไฟฟ้ำไปกระตุกหวัใจห้อง
ล่ำงซ้ำยที่ส ัน่พลิ้ว ให้สำมำรถกลับมำท ำงำนได้
ตำมปกติ

6

สินค้ำกลุ่มเวชบ ำบดัวิกฤต (Critical Care)1

ตวัอยำ่งผลติภณัฑส์นิคำ้กลุ่มเวชบ ำบดัวกิฤต มดีงันี้

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand)
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บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Mindray
(ประเทศจนี)

เ ค รื่ อ ง เ ฝ้ ำ ติด ต ำมก ำ ร
ท ำ ง ำ น ข อ ง หั ว ใ จ แ ล ะ
สัญญำณชีพพร้อมระบบ
ศูนย์กลำงและระบบเทเล
เมดซินี

ใช้เชื่อมต่อชุดวดัสญัญำณชพีชนิดข้ำงเตยีงผู้ป่วย 
เพื่อ เก็บข้อมูลค่ำสัญญำณชีพผู้ ป่วยไว้ที่ที่ชุด
ศูนย์กลำงและใช้เพื่อส่งสญัญำณชพีจำกภำยนอก
โรงพยำบำลมำยังชุดศูนย์กลำง เพื่อให้แพทย์
สำมำรถสัง่กำรรกัษำผูป่้วยได้

เครื่องตรวจอวยัวะภำยใน
ดว้ยคลื่นเสยีงควำมถีส่งู

ใช้ส ำหรบัตรวจวินิจฉัยควำมผิดปกติของอวยัวะ
ภำยในช่องทอ้ง หลอดเลอืด และหวัใจ

ชุ ด แ ข ว น อุ ป ก ร ณ์ ท ำ ง
กำรแพทย์

ใช้ส ำหรบัวำงเครื่องมอืทำงกำรแพทยพ์รอ้มระบบ
ก๊ำซทำงกำรแพทย์และระบบไฟฟ้ำ เพื่อให้มกีำร
จดักำรพื้นที่ในกำรช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยได้อย่ำง
สะดวก 

สินค้ำกลุ่มเวชบ ำบดัวิกฤต (Critical Care)1

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ



1. แนะน ำธรุกิจบริษทั

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

HugeMed
(ประเทศจนี)

กล้องส่องหลอดลมเพื่อใส่
ท่อช่ วยหำยใจระบบวีดี
ทศัน์

ใช้เพื่อส่องหลอดลมก่อนใส่ท่อช่วยหำยใจเพื่อลด
ควำมผดิพลำดในกำรใส่ท่อช่วยหำยใจแก่ผูป่้วย
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สินค้ำกลุ่มเวชบ ำบดัวิกฤต (Critical Care)1

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ
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บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

ResMed
(ประเทศออสเตรเลีย)

เครื่องช่วยหำยใจซีแพพ
ส ำหรบัผู้ป่วยนอนกรนและ
หยดุหำยใจขณะนอนหลบั

ใช้ส ำหรับช่วยขยำยช่องทำงเดินหำยใจเพื่อลด
ภำวะนอนกรนและหยดุหำยใจขณะหลบั

Somnomedics
(ประเทศเยอรมน)ี

เครือ่งตรวจวเิครำะหค์วำม
ผดิปกตขิณะนอนหลบั 

ใช้ส ำหรบัตรวจบนัทกึและวเิครำะห์ควำมผดิปกติ
ต่ำงๆ ขณะนอนหลบั

SenTec
(สวติเซอรแ์ลนด)์

เครื่องเฝ้ำติดตำมควำมดัน
ของ
ก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดใ์น
เลอืดผ่ำนทำงผวิหนงั

ใ ช้ ส ำ ห รับ เ ฝ้ ำ ติ ด ต ำ ม ค ว ำ ม ดัน ข อ ง ก๊ ำ ซ
คำรบ์อนไดออกไซด์ในเลอืดผ่ำนทำงผวิหนัง ของ
ผูป่้วยขณะหลบั

สินค้ำกลุ่มกำรช่วยหำยใจและเวชศำสตรก์ำรนอนหลบั (Respiration)2

ตวัอยำ่งผลติภณัฑส์นิคำ้กลุ่มกำรช่วยหำยใจและเวชศำสตรก์ำรนอนหลบั มดีงันี้

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ
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สินค้ำกลุ่มกำรช่วยหำยใจและเวชศำสตรก์ำรนอนหลบั (Respiration)2

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

SeeSheen
(ประเทศจนี)

กล้องส่องทำงเดินหำยใจ
ระบบวดีทีศัน์

ใชส้ ำหรบัส่องตรวจทำงเดนิหำยใจ และ/หรอืช่วยใส่
ท่อช่วยหำยใจ

EKEAIR
(ประเทศจนี)

เครือ่งฟอกอำกำศบรสิุทธิ ์
ระดบั ISO 1

เป็นเครื่องฟอกและฆ่ำเชือ้โรคในอำกำศส ำหรบัใช้
ในห้องเปลี่ยนถ่ำยไขกระดูกสนัหลงั ห้องฉุกเฉิน 
หรอืหออภบิำลผูป่้วยหนัก

Mindray
(ประเทศจนี)

เค รื่ อ งช่ วยหำยใ จชนิ ด
ควบคุมด้วยปริมำตรและ
ควำมดนัส ำหรบัผูป่้วยหนกั

ใช้ส ำหรบัช่วยหำยใจผู้ป่วยที่มภีำวะระบบหำยใจ
ลม้เหลวในหออภบิำลผูป่้วยหนกั

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Hill-Rom
(ประเทศสหรฐัอเมรกิำ)

เค รื่ อ งตรวจคลื่ น ไฟ ฟ้ำ
หวัใจ 12 ลดี

ใชส้ ำหรบัตรวจคลื่นไฟฟ้ำหวัใจผูป่้วยขณะพกั

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้ำ
หวัใจชนิดพกพำติดตวั 24 
ชัว่โมง

ใชส้ ำหรบับนัทกึคลื่นไฟฟ้ำหวัใจตลอด 24 ชัว่โมง

เครื่องทดสอบสมรรถภำพ
หวัใจขณะออกก ำลงักำย

ใช้ส ำหรบัตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจผู้ป่วยขณะออก
ก ำลงักำย

สินค้ำกลุ่มหทยัวิทยำ (Cardiology)3

ตวัอยำ่งผลติภณัฑส์นิคำ้กลุ่มหทยัวทิยำ มดีงันี้
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Ergoline
(ประเทศเยอรมนี)

เ ค รื่ อ ง เ ฝ้ ำ ติด ต ำมก ำ ร
ท ำงำนของหวัใจขณะออก
ก ำ ลั ง ก ำ ย แ บบ ไ ร้ ส ำ ย 
พรอ้มชุดออกก ำลงักำยเพื่อ
กำรฟ้ืนฟูหวัใจ

ใช้เฝ้ำติดตำมกำรท ำงำนของหวัใจส ำหรบัผู้ป่วย
เวชศำสตรฟ้ื์นฟู 

Medistim
(ประเทศนอรเ์วย)์

เครื่องวดัอตัรำกำรไหลของ
เลือดในเส้นเลอืด ขณะท ำ
กำรผ่ำตดัหวัใจ

ใชว้ดัอตัรำกำรไหลของเลอืดในหลอดเลอืดหลงัท ำ
กำรผ่ำตดัเปลี่ยนเส้นเลอืดที่หวัใจ ก่อนท ำกำรปิด
ทรวงอกผูป่้วย

สินค้ำกลุ่มหทยัวิทยำ (Cardiology)3
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Mindray
(ประเทศจนี)

โคมไฟผ่ำตดั ใช้ส่องสว่ำงตรงจุดที่ต้องกำรท ำกำรผ่ำตดัผู้ป่วย
ภำยในหอ้งผ่ำตดั

เตยีงผ่ำตดั ใชเ้ป็นเตยีงส ำหรบัผ่ำตดัผูป่้วย

Welch Allyn
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา)

โคมไฟท ำหตัถกำรเลก็ ใชเ้ป็นโคมไฟส่องสว่ำงส ำหรบักำรท ำหตัถกำรเลก็

กลุ่มเคร่ืองมือแพทยท์ัว่ไป (General Medical Device)4

ตวัอยำ่งผลติภณัฑส์นิคำ้กลุ่มเครือ่งมอืแพทยท์ัว่ไป มดีงันี้
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Welch Allyn
(ประเทศสหรฐัอเมรกิำ)

ชุดใส่ท่อช่วยหำยใจ ใชส้ ำหรบัใส่ท่อช่วยหำยใจ

เครือ่งส่องตรวจตำ ห ูคอ
จมกู

ใชส้ ำหรบัส่องตรวจตำ ห ูคอ จมกูทัว่ไป

Aolike
(ประเทศจนี)

เตยีงผูป่้วย ใชส้ ำหรบัเป็นเตยีงนอนส ำหรบัผูป่้วย 

กลุ่มเคร่ืองมือแพทยท์ัว่ไป (General Medical Device)4



1. แนะน ำธรุกิจบริษทั
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ

กลุ่มเคร่ืองมือแพทยท์ัว่ไป (General Medical Device)4

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Jingdong
(ประเทศจนี)

รถเขน็ทำงกำรแพทย์ ใชส้ ำหรบัเกบ็อุปกรณ์และเวชภณัฑส์ ำหรบัผูป่้วย

รถเขน็กูช้พีผูป่้วยฉุกเฉิน ใชส้ ำหรบัเก็บอุปกรณ์เพื่อกำรช่วยชวีติเคลื่อนยำ้ย
เขำ้หำผูป่้วย

Jziki
(ประเทศจนี)

เครือ่งวดัอุณหภมูบิรเิวณ
หน้ำผำก 

ใชว้ดัอุณหภมูสิ ำหรบักำรคดักรองผูป่้วย



1. แนะน ำธรุกิจบริษทั
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละแบรนด์ (Product & Brand) – ต่อ

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

Sonka
(ประเทศจนี)

เครือ่งวเิครำะหด์ชันีมวล
กำย (BMI Analyzer)

ใช้ส ำหรบัวดัน ้ ำหนัก ส่วนสูง และวิเครำะห์ดัชนี
มวลกำย องคป์ระกอบร่ำงกำย ควำมดนัโลหติแบบ
สอดแขน อุณหภูมริ่ำงกำยและปรมิำณควำมอิม่ตวั
ของออกซิเจนในเลือด พร้อมระบบเชื่อมต่อเข้ำ 
HIS ของโรงพยำบำล

กลุ่มสมำรท์ฮอสพิทอล (Smart Hospital)5

ตวัอยำ่งผลติภณัฑส์นิคำ้กลุ่มสมำรท์ฮอสพทิอล มดีงันี้

บริษทัผูผ้ลิต ช่ือผลิตภณัฑ์ คณุสมบติัและลกัษณะกำรใช้งำน รปูภำพผลิตภณัฑ์

ซือ้จำกตวัแทนจ ำหน่ำย
ในประเทศไทย

แบตเตอรี่ ใช้ส ำหรบัให้พลงังำนแก่เครื่องมอืแพทย์บำงชนิด 
เช่น เครือ่งกระตุกหวัใจ เครือ่งมอนิเตอร์

เจล ใชส้ ำหรบัทำผวิชุดแผ่นน ำไฟฟ้ำแบบมอืจบัเพื่อเพิม่
กำรน ำไฟฟ้ำในกำรกระตุกหวัใจผูป่้วย

กลุ่มอ่ืนๆ (Others)6

ตวัอยำ่งผลติภณัฑส์นิคำ้กลุ่มอื่นๆ มดีงันี้



1. แนะน ำธรุกิจบริษทั

ลกัษณะลกูค้ำ

17

สำมำรถจ ำแนกประเภทลกูคำ้ออกเป็น 5 กลุม่หลกั ดงันี้

1)    โรงพยำบำลรฐับำล 
บรษิทัม ี ฐานลกูคา้กว่า 1,100 ราย

2)    มหำวิทยำลยั และสถำบนั 
บรษิทัม ี ฐานลกูคา้กว่า 90 ราย       

3)    โรงพยำบำลเอกชน 
บรษิทัม ี ฐานลกูคา้กว่า 180 ราย

4) นิติบุคคล และบุคคลทัว่ไป 
บรษิทัม ี ฐานลกูคา้กว่า 7,000 ราย

5) กลุ่มอืน่ๆ 
ประกอบไปดว้ย คลนิิก และตวัแทนจ ำหน่ำย โดยบรษิทัมี
ฐานลกูคา้กว่า 200 ราย

สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรแบง่ตำมประเภทลกูค้ำ
Revenue Breakdown by Customer

71.07%

28.93%

ภำครฐับำล

ภำคเอกชน

YE2563



กลยทุธท์ำงกำรตลำด
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2. กลยุทธท์ำงกำรตลำด
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แสวงหำผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงสงูสดุ1

▪ ผูแ้ทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทยท์ีม่ชีื่อเสยีง มีคุณภำพ เป็นที่
ยอมรบัในวงกำรสำธำรณสุขทัว่ไป และเป็นทีรู่จ้กัอยำ่งกวำ้งขวำงในระดบัสำกล

▪ กำรขยำยกลุม่สนิคำ้ทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย เพีอ่รองรบัรองรบัฐำนลูกคำ้ในอนำคต ซึ่ง
มแีนวโน้มเพิม่มำกขึน้อยำ่งต่อเน่ือง

▪ กำรแสวงหำโอกำสใหม่ๆ บนธุรกจิเครื่องมอืแพทยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อกำ้วขึ้นสู่กำรเป็น
ผูน้ ำในกำรจดัจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์

กลยทุธท์ำงกำรตลำด



2. กลยุทธท์ำงกำรตลำด
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บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ2

▪ ผูบ้รหิำรและบุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญ มปีระสบกำรณ์กำรทำงำนในอุตสำหกรรมเครื่องมอืแพทยม์ำกวำ่ 20 ปี

▪ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรท ำงำนของพนกังำนทุกคน และมกีำรป้องกนัควำมเสีย่งโดยกำรลดกำรพึง่พงิพนกังำนรำยใดรำยหน่ึง

กลยทุธท์ำงกำรตลำด – ต่อ



2. กลยุทธท์ำงกำรตลำด
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กำรบริกำรหลงักำรขำยท่ียอดเย่ียม3

▪ บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรบริกำรหลงักำรขำย เช่น กำรเข้ำเยี่ยมเยอืนลูกค้ำอย่ำง
สม ่ำเสมอตำมนโยบำยของบรษิทั

▪ กำรติดตำมปัญหำและประเมินควำมพึงพอใจจำกกำรใช้งำนสินค้ำ และสร้ำง
ควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคำ้

กำรรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัคู่ค้ำ4

▪ บรษิทัไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกคู่คำ้ในกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ย่ำงต่อเน่ือง
ยำวนำนกว่ำ 20 ปี ส่งผลให้บริษทัได้รบัควำมไว้วำงใจจำกคู่ค้ำในกำรเป็นตัวแทนจ ำ 
หน่ำยผลติภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ือง

“Long-term Cooperation Award”

กลยทุธท์ำงกำรตลำด – ต่อ
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กลยทุธด้์ำนกำรตลำดและกำรประชำสมัพนัธ ์(Promotion)5

▪ บรษิทัมกีจิกรรมทำงกำรตลำดและกำรโฆษณำประชำสมัพนัธอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดังำนสมัมนำควำมรูเ้ชงิวชิำกำร และกำร
ออกนิทรรศกำรซึ่งจดัขึ้นส ำหรบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในวงกำรแพทย์ เพื่อประชำสมัพนัธ์ให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ไดรู้้จกั มคีวำมรู้ มี
ควำมเขำ้ใจในผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย

กลยทุธท์ำงกำรตลำด – ต่อ
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ภำพรวมอตุสำหกรรมเครือ่งมือแพทย์



3. ภำพรวมอตุสำหกรรมเครือ่งมือแพทยก์บัโอกำสกำรขยำยธรุกิจ

24ทีม่ำ: ส ำนกังบประมำณ ส ำนกันำยกรฐัมนตร ี/ Medical Devices Intelligence Unit (MeDIU)

62,724 62,381 66,548 69,746 78,669

96,742 102,479 107,766 106,358

158,653

0.0

60,000.0

120,000.0

180,000.0

240,000.0

300,000.0

2559 2560 2561 2562 2563

น ำเขำ้ ส่งออก

159,466 164,860
174,314 176,104

237,322

มูลค่ำตลำดน ำเข้ำและส่งออกเครื่องมือแพทย์

ภำพรวมอตุสำหกรรมเครือ่งมือแพทย์

หน่วย: ลำ้นบำท
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ศกัยภำพและควำมแขง็แกร่งด้ำนกำรเงิน
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร สดัส่วนรำยได้แบง่ตำมประเภทธรุกิจ

▪ สดัส่วนรำยไดก้ว่ำ 97% มำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

506.03
618.63 660.94

0.0

250.0

500.0

750.0

1,000.0

2561 2562 2563

หน่วย: ลำ้นบำท

▪ ผลประกอบกำรของบรษิทัเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอีตัรำเติบโต
ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำที ่14.29% ต่อปี

97.60% 97.99% 97.68%

2.40% 2.01% 2.32%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

2561 2562 2563

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร
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ก ำไรขัน้ต้น & อตัรำก ำไรขัน้ต้น ก ำไรสทุธิ & อตัรำก ำไรสทุธิ

214.79
256.83 277.02

42.45% 41.52% 41.91%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

2561 2562 2563

▪ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัคงทีอ่ยูใ่นช่วง 41.52% ถงึ 42.45%
▪ ก ำไรสุทธขิองบรษิทัเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องตำมผลประกอบกำรที่ดขี ึน้ 

โดยในปี 2563 บรษิทัมอีตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั 11.75%

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน – ต่อ

หน่วย: ลำ้นบำท

30.52

60.44
77.75

10.89%

13.71%

15.94%

6.03%

9.66%

11.75%
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0.00
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Net Profit % OPM % NPM

หน่วย: ลำ้นบำท
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เท่ำ

17.33%

28.61%

34.13%

6.54%

12.96% 14.15%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%
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อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์

1.50

0.97

1.87

1.15

0.56

1.04

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2561 2562 2563

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุน อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุน

ROE & ROA D/E Ratio & Interest Bearing Debt Ratio

▪ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
เพิม่ขึน้ตำมผลประกอบกำรทีด่ขี ึน้

▪ อตัรำส่วนหนี้สนิเพิม่ขึน้สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึ้นของเงนิกู้ยมื
ระยะยำวสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 80 ลำ้นบำท

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน – ต่อ
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จดุแขง็ทำงธรุกิจ



5. จดุแขง็ทำงธรุกิจ
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อตุสำหกรรมท่ีเติบโต

✓ มลูค่ำตลำดน ำขำ้และส่งออก                           
เครือ่งมอืแพทยข์ยำยตวั 10.45% ต่อปี

✓ งบประมำณรำยจ่ำยกระทรวงสำธำรณสุขที่
เตบิโต 6.12% ในปี 2564

✓ นโยบำยพฒันำประเทศไทยใหเ้ป็น                
ศูนยก์ลำงสุขภำพนำนำชำต ิ(Medical Hub) สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป

✓ กำรเขำ้สู่กำรเป็นสงัคมผูส้งูอำยุ

✓ ควำมตระหนกัในเรือ่งของสุขภำพ โดยเฉพำะ
เรือ่งอนัตรำยจำกกำรนอนกรนทีม่มีำกขึน้

✓ ประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมเครื่องมอื
แพทยม์ำยำวนำนกว่ำ 20 ปี

บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์

แบรนดผ์ู้ผลิตท่ีแขง็แกร่ง

✓ กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยแบรนด์
ผูผ้ลติทีม่ชีื่อเสยีงระดบัสำกล

✓ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยมำยำวนำน
กว่ำ 20 ปี

✓ GPM 41.91% / NPM 11.75%

✓ ROE 34.13% / ROA 14.15%

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563

จดุแขง็ทำงธรุกิจ
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วตัถปุระสงคก์ำรเข้ำระดมทุน



6. วตัถปุระสงคข์องกำรเข้ำระดมทุน

32

แหล่งเงินทุนส ำหรบั
โครงกำรศนูยต์รวจ

กำรนอนหลบั

✓ สญัญำควำมรว่มมอืระหวำ่งบรษิทัและโรงพยำบำลรฐับำล (Public Private Partnership: PPP)

✓ ลกัษณะเป็นกำรปันสว่นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและจำกกำรขำยใหแ้ก่โรงพยำบำล 

1

แหล่งเงินทุนส ำหรบั
กำรลงทุนใน

เครื่องมือแพทยใ์ห้เช่ำ

2
✓ ชว่ยลดควำมผนัผวนของรำยไดจ้ำกกำรขำย

✓ เพิม่ขอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัในรปูแบบของโครงสรำ้งธุรกรรม

ช ำระคืนเงินกู้จำก
สถำบนักำรเงิน

3

✓ ช ำระคนืหน้ีเงนิกูย้มืสถำบนักำรเงนิ

เงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินกิจกำร

4

✓ เงนิทนุเพือ่รองรบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ

วตัถปุระสงคก์ำรเข้ำระดมทุน



6. วตัถปุระสงคข์องกำรเข้ำระดมทุน

โครงกำรศนูยต์รวจกำรนอนหลบั
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6. วตัถปุระสงคข์องกำรเข้ำระดมทุน

โครงกำรศนูยต์รวจกำรนอนหลบั - ต่อ
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6. วตัถปุระสงคข์องกำรเข้ำระดมทุน

โครงกำรศนูยต์รวจกำรนอนหลบั - ต่อ
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7. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
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หวัข้อ รำยละเอียด

ผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย์ บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) (“SMD” หรอื “บรษิทั”)

จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย 54,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.23 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและเรียกช ำระ
แลว้ทัง้หมดของบรษิทัภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน

ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 80 ลำ้นบำท

มลูค่ำท่ีตรำไว้ 0.50 บำท

ตลำดรองท่ีจดทะเบยีน ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 30 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และทุนส ำรองตำม
กฎหมำยในแต่ละปี 

วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน ▪ แหลง่เงนิทุนส ำหรบัโครงกำรศูนยต์รวจกำรนอนหลบั
▪ แหลง่เงนิทุนส ำหรบักำรลงทุนในเครื่องมอืแพทยใ์หเ้ชำ่
▪ เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินกจิกำร
▪ ช ำระคนืเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บรษิทั แคปปิตอล วนั พำรท์เนอร์ จ ำกดั

ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั

รำยละเอียดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์



Q & A
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