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ขอ้มลูบรษิทั
ขอ้มลูบรษิทั



ขอ้มลูบรษิทั
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บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ ำกดั (มหำชน) (“TM”)

ประเภทธรุกจิ ตวัแทนจ ำหนำ่ยเครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
โดยน ำเขำ้เครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทำงกำรแพทยจ์ำกตำ่งประเทศ
เพือ่จ ำหนำ่ยใหก้บัสถำนพยำบำลในประเทศ ท ัง้โรงพยำบำลรฐับำล 
โรงพยำบำลเอกชน และคลนิกิในประเทศไทย

ทนุจดทะเบยีน 
ทนุช ำระแลว้ 

140.00 ลำ้นบำท (280.00 ลำ้นหุน้)
140.00 ลำ้นบำท (280.00 ลำ้นหุน้)

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้ 0.50 บำทตอ่หุน้

ส ำนกังำน เลขที ่29 ซอยลำดพรำ้ว 92 แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง  
กรงุเทพมหำนคร 10310

คลงัสนิคำ้ เลขที ่11/17 หมู่ท ี่  9 ถนนบำงนำตรำด (กม. 19) ต ำบลบำงโฉลง  
อ ำเภอบำงพล ี จงัหวดัสมทุรปรำกำร  10280

Website http://www.technomedical.co.th
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2545

ประวตัคิวำมเป็นมำ

2549

บรษัิทไดเ้ป็นสมาชกิของสมาคมอตุสาหกรรม

เทคโนโลยเีครือ่งมอืแพทยไ์ทย 

(THAIMED)

• กอ่ตัง้ บรษัิท เทคโนเมดคิลั จ ากดั

ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท

• เป็นตวัแทนของ 3 บรษัิทผูผ้ลติ ไดแ้ก ่

Cardinal Health , Eurotrol และ HemoCue

(เป็นกลุม่อปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงที่

ใชใ้นหอ้งผา่ตดั และทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารและ

ธนาคารเลอืด)

• เพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 5 ลา้นบาท เพือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน
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2552

• เป็นตวัแทนจ าหน่ายเพิม่อกี 3 บรษัิทผูผ้ลติ ไดแ้ก ่

CareFusion, Famos และ GEISTER

(เพิม่กลุม่อปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงที่

ใชใ้นหน่วยจา่ยกลางของโรงพยาบาล และเครือ่งมอื

แพทยเ์ฉพาะทางเกีย่วกบัการผา่ตดัหวัใจและเครือ่งมอื

ผา่ตดัทั่วไป)

• จา้งผลติสนิคา้ OEM ซองบรรจเุวชภัณฑส์ าหรับการ

ท าใหป้ราศจากเชือ้ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “TM

Medipak” จากผูผ้ลติในไตห้วนั

2553

• เพิม่ทนุจดทะเบยีน เป็น 23 ลา้นบาท เพือ่ลงทนุ

ในการตกแตง่และตอ่เตมิอาคารส านักงานใหญ ่

และคลงัสนิคา้

• เป็นตวัแทนจ าหน่ายเพิม่อกี 8 บรษัิทผูผ้ลติ เชน่ 

Medikit, PAHSCO, GOJO, MacoPharma เป็นตน้

ประวตัคิวำมเป็นมำ (ตอ่)
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2554 2555

• จา้งผลติสนิคา้ OEM จกุปิดปลายวัสดทุาง

การแพทย ์ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ 

“TM Stericap” จากผูผ้ลติในไตห้วนั

• ไดร้ับรางวัล Excellence in Trade 

Certificate ในระดบั Gold Award จาก 

U.S. Embassy, Bangkok2557

เป็นตวัแทนจ าหน่ายของ Devicor

ประวตัคิวำมเป็นมำ (ตอ่)

เป็นตัวแทนจ าหน่ายเพิ่มอีก 3 บริษัทผูผ้ลิต ไดแ้ก ่

SP Medikal, Peters Surgical และ Integra
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2558 2559

ประวตัคิวำมเป็นมำ (ตอ่)

• เชา่คลงัสนิคา้ทีส่มทุรปราการและยา้ยสนิคา้

ทัง้หมดไปยังคลงัสนิคา้แหง่นี ้รวมมเีนือ้ทีป่ระมาณ 

2,160 ตร.ม.

• เป็นตวัแทนจ าหน่ายเพิม่อกี 2 บรษัิทผูผ้ลติ 

ไดแ้ก ่Insightra และ LivaNova

• จา้งผลติสนิคา้ OEM ชดุสายยางส าหรับการผา่ตดั

หวัใจ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “TM Tubing 

Pack”จากผูผ้ลติในประเทศมาเลเซยี

• ไดร้ับรางวัล Outstanding Achievement Award 

2015 จาก Livanova

• เพิม่ทนุจดทะเบยีน เป็น 100 ลา้นบาท เพือ่รองรับการ

ขยายตวัของธรุกจิและใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

• เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวจ้าก 100 บาท เป็น0.50

บาท 

• เพิม่ทนุจดทะเบยีน เป็น 140 ลา้นบาท เพือ่เป็นการ

ระดมทนุและเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก



คณะกรรมกำรบรหิำร

เลขำนกุำรบรษิทั
นำงสำวสพุตัรำ แกมแกว้

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 
นำงสนุทร ีจรรโลงบตุร

แผนกขายทมี 1
แผนกบคุคล

หมายเหตุ - นยิามของ “ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 17/2551 จะอยูใ่นเสน้กรอบหนา
- ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท เป็นการวา่จา้งหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยไดแ้ตง่ตัง้ บรษัิท สูค่วามส าเร็จ จ ากดั ท าหนา้ทีด่งักลา่ว

ประธำนบรหิำร
นำยแพทยศ์ภุพงษ์ จรรโลงบตุร

คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

แผนกขายทมี 2

แผนกขายทมี 3

แผนกผลติภัณฑ์

แผนกบัญชี

แผนกการเงนิ

แผนกขายทมี 4

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ

แผนกชา่งเทคนคิ

แผนกขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑ์

แผนกจัดซือ้

แผนกคลังสนิคา้และขนสง่

แผนกบรหิารการขาย

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

แผนกคลังสนิคา้

แผนกขนสง่

รองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรฝ่ำยปฏบิตักิำร
นำยปรชีำ  พนัธุต์เิวช

รองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด
นำยมำนติ  วงศไ์พศำลลกัษณ์

ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ
นำยมำรตุ  ธรรมประพนธ์

คณะกรรมกำรบรษิทั

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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โครงสรำ้งกำรจดักำร



คณะกรรมการบรษัิท

1. แพทยห์ญงิอภริมย ์เวชภตู ิ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอสิระ

2. นายพชิติ ทรัพยร์ุง่เรอืง รองประธานกรรมการบรษัิท 

3. นายแพทยศ์ภุพงษ์ จรรโลงบตุร กรรมการบรษัิท 

4. นางสนุทร ีจรรโลงบตุร กรรมการบรษัิท 

5. นางสาวปรางฉาย จรรโลงบตุร กรรมการบรษัิท

6. นายปรชีา พันธุต์เิวช กรรมการบรษัิท

7. นายมานติ วงศไ์พศาลลกัษณ์ กรรมการบรษัิท

8. ดร.ลักขณา ลลีะยทุธโยธนิ กรรมการบรษัิท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ

9. นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอสิระ

10. นายจมุพจน ์เชือ้สาย กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.ลักขณา ลลีะยทุธโยธนิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

2. นางรัตนา อนุภาสนันท*์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

3. นายจมุพจน ์เชือ้สาย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

*เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชี

คณะกรรมการบรหิาร

1. นายแพทยศ์ภุพงษ์ จรรโลงบตุร ประธานกรรมการบรหิาร

2. นางสนุทร ีจรรโลงบตุร กรรมการบรหิาร

3. นายปรชีา พันธุต์เิวช กรรมการบรหิาร

4. นายมานติ วงศไ์พศาลลกัษณ์ กรรมการบรหิาร

5. นายมารตุ ธรรมประพนธ์ กรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

1. นายปรชีา พันธุต์เิวช ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2. นายมารตุ ธรรมประพนธ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
3. นางอนัญญา ตัง้สถาพร กรรมการบรหิารความเสีย่ง
4. นายธรรมนูญ แสงทองดี กรรมการบรหิารความเสีย่ง
5. นายประจักษชยั มาลัย กรรมการบรหิารความเสีย่ง
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คณะผูบ้รหิาร
1. นายแพทยศ์ภุพงษ์ จรรโลงบตุร ประธานบรหิาร
2. นางสนุทรี จรรโลงบตุร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
3.นายมานติ วงศไ์พศาลลกัษณ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายขาย

และการตลาด
4. นายปรชีา พันธุต์เิวช รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่าย

ปฏบิตักิาร
5. นายมารตุ ธรรมประพนธ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่าย

บญัชแีละการเงนิ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์ ป ร ะ ธ านก ร รมกา รส ร รหาแล ะพิจ า รณา

คา่ตอบแทน
2. ดร.ลักขณา ลลีะยทุธโยธนิ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
3. นางสนุทร ีจรรโลงบตุร กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 



ผลติภณัฑ์

TM เป็นตัวแทนน าเขา้เครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทยจ์ากตา่งประเทศเพือ่จัดจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของผูผ้ลติ และ
ยังมกีารวา่จา้งผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทยใ์นตา่งประเทศ เพือ่ผลติสนิคา้บางชนดิภายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิท โดย
สามารถแบง่สนิคา้ทีบ่รษัิทจ าหน่ายได ้4 กลุม่สนิคา้ ดังนี้

1. กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นหอ้งผำ่ตดั (Disposable Operating Supplies)
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อปุกรณ์ทีใ่ชส้ ำหรบัดดู
และเก็บสำรคดัหล ัง่
(Suction Handles)

เข็มเจำะเก็บไขกระดกู 
(Bone Marrow 

Needles)

เข็มใหส้ำรน ำ้ทำงหลอด
เลอืดด ำ (IV Catheter)

เครือ่งก ำจดัขนกอ่น
กำรผำ่ตดั

(Surgical Clipper)

เข็มเจำะและเก็บชิน้เนือ้ 
(Biopsy Needles)

เสือ้คลมุผำ่ตดั
(Surgical Gown)

สำยดดูเลอืดและสำรคดัหล ัง่ 
(Suction and Fluid Tube)

ถงุครอบสำยไฟในหตัถกำร
สอ่งกลอ้งตรวจอวยัวะภำยใน

(Camera Sleeves)

ถงุมอืผำ่ตดั
(Surgical Gloves)

ปำกกำส ำหรบัท ำเครือ่งหมำย
บรเิวณผำ่ตดั

(Surgical Skin Marker)



ผลติภณัฑ ์(ตอ่)

2. กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นหนว่ยจำ่ยกลำงของโรงพยำบำล 

(Central Sterile Supply Department : CSSD)
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ซองบรรจเุวชภณัฑส์ ำหรบั
ท ำใหป้รำศจำกเชือ้*
(TM Medipak roll)

จกุปิดปลำยวสัดทุำงกำรแพทย*์
(TM Stericap)

สติก๊เกอรส์ ำหรบับง่บอกสถำนะ
กำรท ำใหป้รำศจำกเชือ้
(Contact Label)

เจลลำ้งมอืชนดิไมต่อ้งใชน้ ำ้
(Instant Hand Sanitizer)

น ำ้ยำขจดัครำบไบโอฟิลม์
(Biofilm removal)

เครือ่งปิดผนกึซองบรรจเุวชภณัฑ์
ดว้ยควำมรอ้น
(Heat Sealer)

สตกิเกอรแ์ละปืนยงิ ส ำหรบัตดิเพือ่
บง่บอกสถำนะกำรท ำใหป้รำศจำกเชือ้

(Label Gun)

อปุกรณส์ ำหรบัตรวจประสทิธภิำพในกำร
ไลอ่ำกำศและกำรร ัว่ไหลของอำกำศ

(Bowie-dick Test Pack)

หมำยเหต:ุ *ส าหรับซองบรรจเุวชภณัฑส์ าหรับท าใหป้ราศจากเชือ้ “TM Medipak” และจกุปิดปลายวัสดทุางการแพทย ์“TM Stericap” 
บรษัิทไดว้า่จา้งผูผ้ลติจากประเทศไตห้วันเพือ่ผลติสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท (OEM)



ผลติภณัฑ ์(ตอ่)

3. กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิำรและธนำคำรเลอืด 

(Diagnostic & Laboratory Products)

12

น ำ้ยำควบคมุคณุภำพส ำหรบั
ใชว้เิครำะหค์ณุภำพของ

ฮโีมลโกลบนิ

แถบรดัสำยปสัสำวะ
/แถบรดัขำ

(Foley Catheter Holder)

เข็มเจำะเลอืดปลำยนิว้
(Lancet Sterilance Press)

ชุดอปุกรณ์ชว่ยในกำรพน่ยำชนดิน ำ้ 
ทีไ่ดล้ะอองละเอยีดฝอย
(Oxygen Therapy)

ถงุบรรจโุลหติ
(Blood bag)

สำยใหอ้อกซเิจน
(Nasal Cannulas)

เครือ่งตรวจคำ่ควำมเขม้ขน้ของ
ฮโีมโกลบนิ

(Hb201 and Hb301 Analyzer)

ตวักรองเม็ดโลหติขำว
ออกจำกโลหติรวม

(Whole Blood Leukocyte 
Removal)



ผลติภณัฑ ์(ตอ่)

4. กลุม่อปุกรณ์และเครือ่งมอืแพทยเ์ฉพำะทำงเกีย่วกบักำรผำ่ตดัหวัใจ และเครือ่งมอืผำ่ตดัท ัว่ไป (Specialty Products, 
Cardiovascular Products and Surgical Instruments)

13

ชุดไฟสอ่งผำ่ตดั
ชนดิสวมศรษีะไรส้ำย
(LED Headlight

System)

อปุกรณ์ส ำหรบัหนบี
เสน้เลอืดในกำรผำ่ตดัท ัว่ไป
(Haematostatic Clip)

ปอดเทยีม
(Oxygenerator)

เครือ่งหวัใจและปอดเทยีม
(Heart Lung Machine)

เครือ่งชว่ยกำรท ำงำนของ
หวัใจและปอด
(ECMO)

เครือ่งมอืผำ่ตดั
(Surgical Instruments)

เครือ่งมอืดงึเปิดหนำ้ทอ้ง
(Retractor )

ลิน้หวัใจเทยีม
(Heart valves)

เครือ่งดดูเจำะชิน้เนือ้
เตำ้นม (Breast Biopsy)

สำยสวนหลอดเลอืดแดง
เอออรต์ำ

(IAB Catheter)



รำยชือ่ผูผ้ลติ

สหรัฐอเมรกิา

ฝร่ังเศส
เยอรมนี

ตรุกี

เนเธอรแ์ลนด์สวเีดน

เดนมารก์

อติาลี

บรษิทัน ำเขำ้เครือ่งมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทยจ์ำกผูผ้ลติช ัน้น ำของโลกทีม่คีวำมเชีย่วชำญ
ท ัง้หมด 26 รำย จำก 12 ประเทศ ตวัอยำ่งเชน่

16

กลุม่ 1 กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืง
ทีใ่ชใ้นหอ้งผำ่ตดั 

สหรัฐอเมรกิา

ไตห้วัน

สหรัฐอเมรกิา

ไตห้วัน ญีปุ่่ น

ฝร่ังเศส

เยอรมนี

สหรัฐอเมรกิา

สหรัฐอเมรกิา

สหรัฐอเมรกิา

สหรัฐอเมรกิา ฝร่ังเศส

สหรัฐอเมรกิา
สหรัฐอเมรกิา

กลุม่ 2 กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงทีใ่ช ้ 
ในหนว่ยจำ่ยกลำงของโรงพยำบำล 

กลุม่ 3 กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ และวสัดสุ ิน้เปลอืง
ทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิำรและธนำคำรเลอืด 

กลุม่ 4 กลุม่อปุกรณ์และเครือ่งมอืแพทยเ์ฉพำะทำง         
เก ีย่วกบักำรผำ่ตดัหวัใจ และเครือ่งมอืผำ่ตดัท ัว่ไป

ออสเตรเลยี



กลุม่ลกูคำ้
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มฐีานลูกคา้กว่า 300 ราย ทัง้
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
เ ช่น  โ ร งพย าบ าลศิริ ร า ช  
โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ด ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็น
ตน้ มฐีานลกูคา้กวา่ 100 ราย ทัง้ใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เชน่ 
โ ร ง พ ย า บ า ล ก รุ ง เ ท พ 
โ ร งพย าบ าลบ า รุ ง ร าษฎ ร ์
โรงพยาบาลสมติเิวช เป็นตน้

มฐีานลกูคา้กว่า 100 ราย เป็น
ลกูคา้คลนิกิ สถาบนัการแพทย ์
และอื่นๆ ซึง่มีการสั่งซือ้จาก
บรษัิทโดยตรง

กลุม่ลกูคำ้
ของ TM

โรงพยำบำลรฐับำล และ
ศนูยบ์รกิำรโลหติแหง่ชำติ

สภำกำชำดไทย

โรงพยำบำลเอกชน

คลนิกิและอืน่ๆ
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ภำวะอตุสำหกรรม



ตลำดอตุสำหกรรมเครือ่งมอืแพทยใ์นไทย
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• ตลาดอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยข์องประเทศไทยมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ทกุปี ในระหวา่งปี 2553 – ปี 2558 มอีตัรา
เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมมีลูคา่ตลาดรวมปี 2558 เทา่กบั 149.3 พันลา้นบาท

• เมือ่แยกตามกลุม่ผลติภัณฑพ์บว่า กลุม่น ้ายาและชดุวนิจิฉัยโรค (Reagent and Test Kit) ทีใ่ชใ้นการแพทยม์กีาร
ขยายตัวเฉลีย่สงูสดุ 9.7% รองลงมาคอืกลุ่มครุภัณฑ ์7.7% และกลุม่วัสดุส ิน้เปลอืงทางการแพทย ์(Single Use 
Device) 4.3%

• แมว้า่สภาพเศรษฐกจิในปัจจุบันจะซบเซาลง แตธ่รุกจิเกีย่วกับเครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทยก์ลับยังคงมี
แนวโนม้เตบิโตและมกีารสัง่ซือ้สนิคา้ทั่วโลกอยา่งตอ่เนือ่ง

ทีม่า: สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย



ภำวะกำรแขง่ขนั
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• ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการเครื่องมือแพทย์ที่จด
ทะเบยีนเป็นสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. เครือ่งมอื
แพทย์  พ .ศ .  2 551  ร วมทั ้ง สิ้น  2 , 9 94  แห่ ง 
ประกอบดว้ยสถานประกอบการผลติเครือ่งมอืแพทย์
จ านวน 498 แห่ง(16.63%) และสถานประกอบการ
น าเขา้เครือ่งมอืแพทย ์2,496 แหง่ (83.37%)

สถาน
ประกอบการ

ผลติ
เครือ่งมอื
แพทย์
16.63%

สถาน
ประกอบการ

น าเขา้
เครือ่งมอื
แพทย์
83.37% 

จ ำนวนสถำนประกอบกำรผลติและน ำเขำ้
เครือ่งมอืแพทย์

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 
เดอืนกมุภาพันธ ์2559

• คู่แข่งทางตรงที่เป็นผูป้ระกอบการน าเขา้และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะและคุณภาพ
ใกลเ้คยีงกบัสนิคา้ของบรษัิท มตีัวอยา่งดังนี้

บรษิทัคูแ่ขง่

- บรษัิท ไตรสตาร ์เทรดดิง้ จ ากดั

- บรษัิท ทรมิเมอร์ จ ากดั

- บรษัิท เอพลสั เมดกิา้ จ ากดั

- บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั

- บรษัิท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ากดั

- บรษัิท อนิเด็กซ์ เมดคิลั แอนด์ ซพัพลาย จ ากดั 

- บรษัิท ไทยฮอสพทิอลโปรดกัส์ จ ากดั

- บรษัิท แปซฟิิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั

- บรษัิท เบอรล์ีย่คุเกอร์ จ ากดั (มหาชน)

- บรษัิท เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 

- บรษัิท เฟรซเีนียส เมดคิอล แคร์ (ประเทศไทย)
จ ากดั 

2,496

498



โรงพยำบำลในประเทศไทย
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• สามารถแสดงขอ้มลูจ านวนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ดังนี้

 -

 500

 1,000

 1,500

โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน

1,069 

332 

จ ำนวนโรงพยำบำลในประเทศไทย (แหง่)

โรงพยำบำล จ ำนวน (แหง่)

โรงพยำบำลรฐับำล 1,069

โรงพยาบาลศนูย์ 28

โรงพยาบาลท่ัวไป 88

โรงพยาบาลชมุชน 780

โรงพยาบาลนอก สป. สธ /1 57

โรงพยาบาลนอก สธ. (สงักัดกระทรวงอืน่) /2 116

โรงพยำบำลเอกชน 332

โรงพยาบาลขนาดเล็ก (< 30 เตยีง) 61

โรงพยาบาลขนาดกลาง (31 – 90 เตยีง) 102

โรงพยาบาลขนาดใหญ ่( > 90 เตยีง) 169
ทีม่า: ขอ้มลูทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสขุภาพ 

ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

หมายเหต:ุ /1 คอื โรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นสงักดักรมอืน่ ๆ ในกระทรวงสาธารณสขุ เชน่ สถาบนับ าราศนราดรู สถาบนัทรวงอก เป็นตน้
/2 คอื โรงพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นสงักดัหรอืกรมทีก่ระทรวงสาธารณสขุดแูล แตอ่ยูใ่นสงักดัอืน่ เชน่ กทม. โรงเรยีนแพทย ์

หรอืกองทัพ หรอืกระทรวงอืน่ๆ 
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สรปุขอ้มลูทำงกำรเงนิ



ผลกำรด ำเนนิงำน
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รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)

235.49

277.70
306.84

137.85 126.28

361.10
403.81

510.81

0

100

200

300

400

500

600

2556 2557 2558 6 M 2558 6 M 2559

อปุกรณ์และวสัดสุ ิน้เปลอืง-หอ้งผา่ตัด อปุกรณ์และวสัดสุ ิน้เปลอืง-หน่วยจา่ยกลาง

อปุกรณ์และวสัดสุ ิน้เปลอืง-หอ้งปฏบิัตกิาร เครือ่งมอืแพทยเ์ฉพาะทางเกีย่วกับการผา่ตัดหัวใจ

รวมรายได ้

 ปี 2556 - ปี 2558 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีอัตราการเตบิโตเฉลี่ย 
(Compound Annual Growth Rate : CAGR) ส าหรับชว่ง 3 ปี ดังกลา่วเท่ากับรอ้ยละ 18.94 ตอ่ปี เกดิจากความ
ตอ้งการผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทยม์กีารขยายตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุปี 

 ส าหรับ 6 เดอืนแรกของปี 2559 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น เนือ่งจากการเพิม่ขึน้
ของรายไดส้นิคา้ใหม่ในกลุ่มอุปกรณ์และเครือ่งมอืแพทยเ์ฉพาะทาง เกีย่วกับการผ่าตัดหัวใจและเครือ่งมอืผ่าตัด
ทั่วไปเพิม่ขึน้

57.31
47.48

20.82

64.52
33.88

27.71

69.33
35.59

99.05

48.43
23.30 11.95

47.16
18.66

77.85

221.53

269.95



ผลกำรด ำเนนิงำน : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมกลุม่สนิคำ้
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200

250

300

350

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 6 M 2558 6 M 2559

235.49

277.7

306.84

137.85 126.28

ลำ้นบำท

กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นหอ้ง
ผำ่ตดั

40

60

80

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 6 M 2558 6 M 2559

57.31

64.52
69.33

48.43 47.16

ลำ้นบำท

กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงทีใ่ชใ้น
หนว่ยจำ่ยกลำงของโรงพยำบำล (CSSD )

10

25

40

55

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 6 M 2558 6 M 2559

47.48

33.88 35.59

23.30
18.66

ลำ้นบำท

กลุม่อปุกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวสัดสุ ิน้เปลอืงทีใ่ชใ้น
หอ้งปฏบิตักิำรและธนำคำรเลอืด

40

60

80

100

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 6 M 2558 6 M 2559

20.82 27.71

99.05

11.95

77.85

ลำ้นบำท

กลุม่อปุกรณ์และเครือ่งมอืแพทยเ์ฉพำะทำงเกีย่วกบักำร
ผำ่ตดัหวัใจ และเครือ่งมอืผำ่ตดัท ัว่ไป

-2.62%
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100

200

300

400

500

600

217.55 240.32
308.47

136.24
179.88

131.39
146.74

185.77

76.98

83.68

12.16

16.75

16.57

8.31

6.39

รายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า

โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิคและบคุลากรทางการแพทย์ 

0

100

200

300

400

500

332.75
372.07

473.17

205.46
252.51

28.35 31.74 37.64
16.07 17.44

รายได้จากการขายแยกตามลักษณะสินค้า

Exclusive Distributor OEM

ผลกำรด ำเนนิงำน :รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมลกัษณะสนิคำ้และตำมประเภทลกูคำ้
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ลา้นบาท
ลา้นบาท

* สนิคา้ OEM ไดแ้ก ่
 ซองบรรจเุวชภัณฑส์ าหรับการท าใหป้ราศจากเชือ้ “TM Medipak”
 จกุปิดปลายวสัดทุางการแพทย ์“TM Stericap”
 ชดุสายยางส าหรับการผ่าตดัหัวใจ “TM Tubing Pack”
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 ก าไรขัน้ตน้ในปี 2558 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 เพิม่สงูขึน้จากงวดเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ เนื่องจากมรีายไดจ้ากการ
ขายที่เพิม่สูงขึน้ ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้สูงขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน บรษัิทมีอัตราก าไรขัน้ตน้ที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก
ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาททีอ่อ่นคา่ลง รวมถงึตน้ทนุสนิคา้ใหมท่ีบ่รษัิทเริม่จ าหน่ายระหวา่งปี 2558 เป็นตน้มา 

 ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมาบรษัิทมอีัตราก าไรสทุธเิตบิโตในปี 2557 และลดลงในปี 2558  เชน่เดยีวกับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 
โดยมสีาเหตหุลักเกดิจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุสนิคา้บางชนดิ และจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาททีอ่อ่นคา่ลง 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร และตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้
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สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท)

หนีส้นิ สว่นของผูถ้อืหุน้ สนิทรัพยร์วม
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อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (เทำ่)

ฐำนะกำรเงนิ

 เนื่องจากปลายปี 2558 มีการขายสนิคา้ประเภทเครื่องมือแพทย์
เฉพาะทางเพือ่ควบคุมการท างานของหัวใจทีม่ตีน้ทุนสูง ซึง่ท าให ้
สนิคา้คงเหลอืและลกูหนีก้ารคา้สงูตามไปดว้ย

 หนีส้นิสว่นใหญเ่ป็นเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบัน
การเงนิ โดยบรษัิทตอ้งกูเ้งนิเพือ่หมนุเวยีนภายในกจิการ

 สว่นของผูถ้อืหุน้ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 ลดลงเนื่องจากการ
จา่ยเงนิปันผล

 D/E Ratio เพิม่ข ึน้เนือ่งจากสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง
เนือ่งจากการจา่ยเงนิปันผลท าใหก้ าไรสะสมในสว่นของผู ้
ถอืหุน้ลดลง

 D/E Ratio ในปี 2557 ของบรษัิทลดลง เนื่องจากบรษัิท
จา่ยช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ ท าใหภ้าระ
หนีส้นิลดลง อยา่งไรก็ตาม มกีารกูย้มืเพิม่ในปี 2558 และ 
งวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุวยีน
ในธรุกจิ ท าให ้D/E Ratio กลับมาสงูขึน้อกีครัง้
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โครงกำรกอ่สรำ้งส ำนกังำนใหญแ่หง่ใหมแ่ละสรำ้งโชวร์มูแสดงสนิคำ้ (Showroom)

รายละเอยีด เนือ่งจากพืน้ทีข่องบรษัิทในปัจจบุนัคอ่นขา้งจ ากดั บรษัิทจงึมแีผนการสรา้งส านักงาน
ใหญแ่หง่ใหมเ่พือ่รองรับการขยายตวัทางธรุกจิของบรษัิทในอนาคต  และสรา้งโชวร์มู
แสดงสนิคา้ประเภทอปุกรณ์และเครือ่งมอืแพทย ์โดยเฉพาะอปุกรณ์และเครือ่งมอืแพทย์
สิน้เปลอืง (Disposable Products) รวมถงึสนิคา้ส าหรับดแูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ
(Home Care Products) เพือ่จ าหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคทัว่ไป (Consumer Products)

งบลงทนุ 100.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
 อาคารส านักงาน 3 ชัน้ พืน้ทีป่ระมาณ 3,000 ตารางเมตร     60 ลา้นบาท
 คา่ตกแตง่ส านักงาน คา่เฟอรน์เิจอร ์และระบบสาธารณูปโภค 20 ลา้นบาท
 งบลงทนุสรา้งโชวร์มูแสดงสนิคา้ 20 ลา้นบาท

ทีม่าของเงนิลงทนุ การเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และกระแสเงนิสดภายในกจิการ
อกีบางสว่น

ระยะเวลาลงทนุ ภายในปี 2560
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THANK  YOU 


