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1.สารจาก
ประธานกรรมการ

1. สารจากประธานกรรมการ 001

           ความสาํเรจ็ตางๆ ของ บรษิทั อินเตอร ฟารมา จาํกัด (มหาชน) 

ในป 2019 แสดงใหเห็นวา บริษัทฯ ไดเดินทางมาถึง ชวงเวลาของ 

การเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืนบนเสนทางแหงการเอาใจใสในสุขภาพ

ของผูบริโภค ดวยการเสนอผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีเปน ทางเลือกใหม 

ที่มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย และ ความปรารถนาที่จะให

 ทุกๆคน ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ และปองกันโรค

           สําหรับผู  ถือหุ น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการท่ีเราไดเดินหนา 

สู การเติบโตขั้นตอไปดวยการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย  โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดมีมติที่จะเปลี่ยนสถานะของบริษัทฯ ใหเปนบริษัทมหาชน 

และตอมาในเดือนพฤศจิกายน เราไดเขาไปยืนอยางภาคภูมิใจอยูใน

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

           แตเรายังมีเสนทางอีกยาวไกล ที่จะตองกาวตอไป การระดมทุนจากการเสนอขายหุนเปนครั้งแรก ใหกับสาธารณะ (IPO) 

เปนการแสดงจุดยืนของเราเพ่ือขยายธุรกิจ ตอไปในอนาคต ซึ่งตองไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ 

และ ผูถือหุนทุกๆทาน ตลอดจนทีมงานของ บริษัท ท่ีมีความเช่ียวชาญและความมุงม่ัน ที่จะทําใหบริษัทฯ สรางคุณคาที่ยั่งยืน 

ใหกับทุกๆฝาย ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย รวมไปถึงตอสังคม และ ประเทศชาติ

ศ.คลินิกเกิยรติคุณ นพ. อุดม คชินทร



2.สารจาก
ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร002

นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 

         บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นดวยความมุงม่ันความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะนําเสนอสุขภาพท่ีดี 

ที่อยูบนพื้นฐานและหลักการที่สําคัญ คือ การพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑสุขภาพที่แตกตางและเปนทางเลือกใหมที่ใหทั้งประสิทธิภาพ 

ความปลอดภัย และความคุมคาเปนผลิตภัณฑไดรับการยอมรับและอยูในมาตรฐานระดับนานาชาติ เราจะถามตัวเราเองเสมอ 

วาทําไมตองมีผลิตภัณฑของเรา ถ าผมและทีมงานสามารถตอบไดว าผลิตภัณฑของเราที่พัฒนาขึ้นมามีความแตกตาง 

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง และมีความคุมคา  คุณภาพอยูในมาตรฐานโลกซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ 

ของผูบริโภค และผูปวยที่ยังไมไดรับการตอบสนอง โดยที่ตัวเราและครอบครัว อยากจะที่รับประทาน อยากที่จะใช เราถึงจะสามารถ 

นําเสนอผลิตภัณฑดังกลาวใหแกประชาชนได เราเชื่อมั่นวาการยืนอยูบนจุดยืนหรือหลักการดังกลาวสําคัญมากๆ ตอบริษัทฯ 

ที่นําเสนอผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาพ

         บริษัทฯ ไดเริ่มตนจากการนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพใหมๆ และแตกตางในกลุมที่เรียกวา Nutraceuticals หรือ โภชนบําบัด 

(ซึ่งมีความปลอดภัยสูงเชนเดียวกับอาหาร ขณะเดียวกันก็ใหประสิทธิภาพที่ดีเหมือนกับยา) อาทิเชน นวัตกรรมโปรไบโอติก 

หรือแบคทีเรียที่ดี  นวัตกรรมโปรตีนเปปไทดชนิดเขมขน  ผลิตภัณฑสารตานอนุมูลอิสระแบบรวมหลายชนิด ผลิตภัณฑโอเมกาสาม 

จากคริว   เปนตน  หลังจากนั้น ไดขยายไปยังกลุม Cosmeceuticals หรือ เวชสําอาง อาทิเชน ยาสีฟนโปรไบโอติกที่ให 

ทุกคุณสมบัติในการดูแลชองปากแบบบูรณาการ ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ผิวกาย และ จุดซอนเรน ที่มีโปรไบโอติกเปนสวนประกอบ 



           บริษัทฯ ไดขยายไปสูการนําเสนอผลิตภัณฑสําหรับสัตวเล้ียง ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงมากจากการที่ประชากรโลก 
เริ่มเขาสูสังคมผูสูงวัย คนนิยมเลี้ยงสัตวเปนเพื่อน เปนเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว บริษัทไดนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพ 
สําหรับสัตวเลี้ยงแบบครบวงจร ดวยการนําเสนอทั้งเวชภัณฑ (Pharmaceuticals) วัคซีน (Vaccines) โภชนบําบัด 
(Nutraceuticals) เวชสําอาง (Cosmeceuticals) อาหารสุนัข (Pet Foods) และอาหารทานเลน (Pet Snacks) และลาสุด 
บริษัทฯก็ไดขยายเขาสูกลุมผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับปศุสัตว หรือ สัตวที่ใชเปนอาหาร เพราะบริษัทฯเชื่อมั่นวาการที่คนเรา 
จะสุขภาพดีไดนั้นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) เปนสวนที่สําคัญ บริษัทฯจึงไดนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพ 
ที่จะชวยปองกันโรคในสัตวที่ใชเปนอาหาร เชน หมูและ ไก เพื่อทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ  และผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ 
ที่จะชวยใหเกิดความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งจะนําไปสู การมีสุขภาพที่ดีของคนมากขึ้น บริษัทฯเชื่อมั่นวาการที่บริษัทฯ  
จะประสบความสําเร็จไดในระยะยาว สามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงที่แตกตางจะตองมีทรัพยากรที่สําคัญ คือ 
ทรัพยากรมนุษย  ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯประกอบไปดวยบุคลากรทางการแพทยที่มีทั้งองคความรู มีประสบการณ และมีศักยภาพ 
และความมุ งมั่นที่จะนําเสนอสิ่งใหมๆ ในขณะเดียวกันก็มีทีมงานการขายและการตลาดที่จะสรางแบรนดใหเปนท่ีรู  จัก 
และเปดโอกาสใหคนเขาถึงผลิตภัณฑมากขึ้น ตลอดจนทีมสนับสนุน ทั้งฝายบัญชี การเงิน ฝายไอที ฝายปฏิบัติการที่มีความสามารถ
และ ความมุงมั่นในแบบเดียวกัน  
           ผมและทีมงานมีความเชื่อมั่นในเร่ืองของการวางแผนกลยุทธในระยะยาว เราจึงมีการวางแผนงานกันอยางละเอียดวา 
แตละปบริษัทฯจะทําอะไร เชน ในเรื่องของชองทางการจําหนาย บริษัทฯไดวางแผนวาจะเริ่มตนจากการนําเสนอในชองทาง 
โรงพยาบาลและคลินิกท้ังในสวนของคนและสัตวเลี้ยง ซึ่งเปนการพิสูจนใหเห็นวาผลิตภัณฑของบริษัทฯมีทั้งประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัย และมีประโยชนตอผู ป วยและผู บริโภคไดจริงๆ หลังจากน้ันบริษัทฯจึงเริ่มขยายไปสูตลาดผูบริโภค 
ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2561 จนถึงปจจุบัน ในเร่ืองของเงินทุน เนื่องจากบริษัทฯไมเคยกูเงินจากธนาคาร จึงมีการวางแผนวา 
จะระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย ซึ่งนําไปสูการไดรับอนุมัติใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
           ป 2562 จึงเปนปแหงประวัติศาสตร เปนกาวแรกของการเปนบริษัทมหาชนเพราะเราเชื่อมั่นวาเราจะนําเสนอสิ่งที่ดีๆ 
สุขภาพที่ดีใหแกมหาชน มหาชนควรมีสวนรวมในความเปนเจาของ ซึ่งหมายรวมถึงพนักงาน ลูกคา ผูบริโภค ประชาชนท่ัวไป 
ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่จะรวมกันสนับสนุนใหทุกคนตระหนักในเร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพ  การปองกันโรค และการมี 
ชีวิตที่ยืนยาวอยางมีคุณภาพ
           สุดทายนี้ ผมตองขอขอบคุณผูมีอุปการคุณทุกทานตลอดจนพนักงานของผมที่รวมแรงรวมใจ สรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีๆ 
ใหเปนทางเลือกใหแกประชาชน และขอขอบคุณนักลงทุนทุกทานในบริษัทอินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) และขออารธนา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลใหทุกทานมีสุขภาพที่แข็งแรง และประสบแตสิ่งที่ดีงามตลอดไปครับ

2. สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร 003



3. สรุปขอมูลทางการเงิน004

ผลการดาํเนนิงาน

รายไดรวม

รายไดจากการดาํเนนิงาน

กาํไรขัน้ตน

กาํไรจากการดาํเนนิงาน

กาํไรสาํหรบัป

สถานะทางการเงนิ

สนิทรพัยรวม

หน้ีสนิรวม

สวนของผูถอืหุน

อตัราสวนทางการเงนิ

อตัราสวนสภาพคลอง (เทา)

อตัรากาํไรขัน้ตน (%)

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน (%)

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%)

อตัราผลตอบแทนผูถอืหุน (%)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย (%)

อตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถอืหุน (เทา)

กาํไรตอหุนขัน้พืน้ฐาน (บาท)

เงนิปนผลตอหุน (บาท)

ราคาตามบญัชตีอหุน (บาท)

ขอมลูสาํหรบัปสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม

317.58

316.83

191.79

40.21

29.68

195.47

88.48

106.99

2.02

60.53

12.69

9.15

34.15

19.78

0.83

0.27

0.09

0.82

375.89

371.33

213.94

57.21

43.47

525.87

60.13

465.74

8.98

57.61

15.41

12.54

15.63

12.05

0.13

0.28

0.19

2.26

ป 2561ป 2562

247.95

247.30

148.03

27.98

15.72

104.62

25.88

78.74

3.65

59.86

11.31

7.63

28.52

17.04

0.33

0.24

0.35

0.98

ป 2560

หนวย : ลานบาท
3. สรุปข้อมูลทางการเงิน



อายุ 65 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ : 17 ธันวาคม 2562
ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
• แพทยศาสตรบัณฑิต วว.อายุรศาสตร
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล แพทยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุน 211/2015
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุน 124/2016

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น 
(ไมมี) 

4. คณะกรรมการบริษัท

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
(ไมมี)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 
พ.ย. 60 – พ.ค. 62 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
2558 – ก.ค.2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา
(ไมมี)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
• ของตนเอง (ไมมี)
• คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติดภาวะ (ไมมี)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
(ไมมี)
 

ศ.คลินิกเกิยรติคุณ
นพ. อุดม คชินทร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท 005



วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ : 11 ตุลาคม 2561
ตําแหนงปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
• วุฒิบัตร อายุรศาสตรโรคหัวใจ แพทยสภา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุน 244/2017

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น 
2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
          บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อารเอฟเอส จํากัด
2558 – ปจจุบัน คณบดี คณะแพทยศาสตร
          โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 
2555 – 2560 ประธานวิชาการ
                  ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
2554 - 2560 หัวหนาคลัสเตอร
                 คลัสเตอรวิจัยหัวใจหลอดเลือด และ
                 เมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา
(ไมมี)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
• ของตนเอง (ไมมี)
• คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติดภาวะ (ไมมี)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
(ไมมี)

4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท006



อายุ 73 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ : 14 สิงหาคม 2562
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
  วิสคอนซิน เมืองแมดิสัน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program
  (DAP) รุน 23/2004

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น 
(ไมมี)

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพอรด จํากัด
2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หนูหนุมพริม จํากัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จียูยู จํากัด
2532 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จํากัด
2532 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วรวัฒน จํากัด
2532 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เตชะไพบูลย จํากัด

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 
2549 กรรมการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
        กรรมการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
        บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
2545 - 2546 คณะทํางานพิจารณารูปแบบและวิธีการ
                  ลงทุนการรถไฟแหงประเทศไทย
                  ในโครงการศูนยคมนาคมพหลโยธิน
2526 - 2545 กรรมการ บริษัท วังเพชรบูรณ จํากัด
                 (เวิรดเทรดเซ็นเตอร)
2537 - 2540 ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
                 สหธนกิจไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา
(ไมมี)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
• ของตนเอง (ไมมี)
• คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติดภาวะ (ไมมี)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
(ไมมี)
 

นายวิชัย อัสสรัตน์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท 007



อายุ 53 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ : 18 ธันวาคม 2560
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด
   มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
  อุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
  รุน 89/2011
• Director Certification Program (DCP)
  รุน 277/2019
• Avanced Audit Committee Program (AACP)
  รุน 34/2019

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น 
(ไมมี)

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด คอส กรุป จํากัด
2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด
2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อมาโด กรุป จํากัด
2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จํากัด
2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จํากัด
2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอชอารไอ เอนเทค จํากัด
2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟตจังชั่น จํากัด 
2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง
2558 - 2559  กรรมการ บริษัท บรอดเวย มีเดีย จํากัด 
2554 - 2561  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                  บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 
2549 - 2560  รองประธานอาวุโส
                  บริษัท บรุคเคอรกรุป จํากัด (มหาชน)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา

(ไมมี)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

• ของตนเอง (ไมมี)

• คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติดภาวะ (ไมมี)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

(ไมมี)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ 

4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท008



อายุ 48 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ : 1 กุมภาพันธ 2557
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / ประเจาหนาที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก  สาขาดานพัฒนาองคกร
                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ
                  สาขาการเงินและธนาคารระหวางประเทศ
                  The University of Birmingham
                  ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด
                  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี   คณะเภสัชศาสตรบัณฑิต 
                  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุน 167/2013

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น 
(ไมมี)

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร เพ็ททรินา จํากัด
2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร สเต็มมา จํากัด
2557 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
          บริษัท อินเตอร เวทตา จํากัด

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง
2553 - 2557   กรรมการผูจัดการ บริษัท
                    โซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา

(ไมมี)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
• ของตนเอง 105,298,800 หุน (51.12%)
• คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติดภาวะ 2,000 หุน (0.00%)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
(ไมมี)
 

นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 
กรรมการ / ประเจาหนาที่บริหาร

4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท 009



อายุ 44 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ : 14 มิถุนายน 2560
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program
  (DAP) รุน 152/2018

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น 
(ไมมี)

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
(ไมมี)

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง
2550 - 2558 Business Unit Assistant
บริษัท ซาโนฟ - อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา
(ไมมี)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
• ของตนเอง (ไมมี)
• คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติดภาวะ (ไมมี)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร (ไมมี)

นางสาวนภาภรณ์ เดชอัคราช 
กรรมการ / ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท010



อายุ 45 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ : 14 มิถุนายน 2560

ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการ / ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการบัญชี

  สาขาการบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีตนทุน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program

  (DAP) รุน 152/2018

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น 

(ไมมี)

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง

2545 - 2560  ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท คอรปอเรท

                  เพอรฟอแมนซ แอดไวเซอร จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา

(ไมมี)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

• ของตนเอง (ไมมี)

• คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติดภาวะ (ไมมี)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

(ไมมี)

นางสาวสุภาภรณ์  ฤกษ์พิทักษ์พาณิช
กรรมการ / ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท 011



5. ขอมูลทั่วไป012

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ที่ตั้งสํานักงานสาขา

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(1) เลขที่ 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(2) เลขที่ 160/636 - 637 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก

     กรุงเทพมหานคร

(3) เลขที่ 99/19 หมูที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

(4) เลขที่ 99/20 หมูที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

(5) เลขที่ 99/2 หมูที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท : บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

ที่ตั้งสํานักงานสาขา 

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท 

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออก

และเรียกชําระแลว

มูลคาที่ตราไวตอหุน 

  

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(1) เลขที่ 160/636 - 637 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(2) เลขที่ 99/19 หมูที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

(3) เลขที่ 99/20 หมูที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

(4) เลขที่ 99/2 หมูที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

การนําเขาและจําหนายอาหารและยาแผนปจจุบันของสัตว

0105549016191

02-634-0225

02-634-0135

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

100 บาท

  

1)  ชือ่บริษัท  : บริษัท อินเตอร เวทตา จํากัด

บริษัทยอย

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท 

โทรสาร

เว็บไซต 

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแลว 

มูลคาที่ตราไวตอหุน 

ธุรกิจดานการพัฒนา คิดคน และจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับคน

และผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตวเลี้ยงและปศุสัตว

0107562000203

02-634-0225

02-634-0135

www.interpharma.co.th

103,000,000 บาท

103,000,000 บาท

0.50 บาท

ขอมูลทัว่ไปของบริษัท

5. ข้อมูลทั่วไป



3)  ชือ่บริษัท  : บริษัท อินเตอร สเต็มมา จํากัด

บริษัท

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

โทรศัพท

โทรสาร

บริษัท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

โทรศัพท

โทรสาร

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

02-009-9000

02-009-9991

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 

ซอยเพิ่มทรัพย (ประชาชื่น 20) 

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

02-596-0500

02-596-0560 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

                        

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน 

ทุนชําระแลว

มูลคาที่ตราไวตอหุน

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร

ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

จําหนายอาหารสัตวเลี้ยงที่ทําจากปลาทูนา

0105561050612

02-634-0225

02-634-0135

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

100 บาท

2)  ชือ่บริษัท : บริษัท อินเตอร เพ็ททรินา จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

                        

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแลว

มูลคาที่ตราไวตอหุน

เลขที่ 634/7 ซอยรามคําแหง 39

(เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริการเก็บรักษาสเต็มเซลล

0105559111014

02-634-0225

02-634-0135

25,000,000 บาท

25,000,000 บาท

100 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย

5. ขอมูลทั่วไป 013

ผูสอบบัญชี



เวชภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง (Pharmaceuticals for pets) 
ไดแก ยาสําหรับสุนัขและแมว เชน ยาปฏิชีวนะ ยาลดปวด
ลดอักเสบ ยาหยอดหู ยาถายพยาธิ เปนตน ผลิตภัณฑในกลุมนี้
ประกอบดวยผลิตภัณฑที่บริษัทยอย เปนตัวแทนจําหนายใหกับ
เจ าของสินคารายอ่ืน ได แก  MOXCLAVET,ENROPHAR,
MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, 
CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, 
MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD 
วัคซีน และ อิมมูโนโกลบูลิน สําหรับสัตวเลี้ยง (Vaccine and 
Immunoglobulin  for pets) ไดแก วัคซีนสําหรับสุนัข 
เปนวัคซีนเพื่อปองกันโรค ไวรัสติดตอที่สําคัญในสุนัขและ
อมิมโูนโกลบูลนิทีใ่ชเพือ่ปองกนัหรอืรกัษาโรคไวรสัตดิตอทีร่นุแรง
ในสุนัข ผลิตภัณฑในกลุมน้ีประกอบดวยผลิตภัณฑท่ีบริษัทยอย
เปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคารายอื่น ไดแก 
Biocan NOVEL DHPPi, Biocan NOVEL DHPPi/L4,  Biocan 
NOVEL DHPPi/L4R และ Polyglob
อาหารสัตวเลีย้ง (Pet Food) เปนผลติภณัฑอาหารสนุขั และแมว 
ผลติภณัฑในกลุมนีป้ระกอบดวย ผลติภณัฑภายใตตราสินคาของ
บริษัทยอย ไดแก MARIA ซึ่งเปนผลิตภัณฑอาหารในระดับ 
Premium Quality Human Grade ภายใตแนวคดิ“Authentic 
Pet Food” ซึ่งผลิตจากเน้ือไก และเน้ือปลาจริง ไมใชเศษเนื้อ 
เนื้อสัตวแปรรูป หรือ By Product
แผนรองซบัสาํหรบัสตัวเลีย้ง (Pet Pee Pad) เปนผลติภณัฑแผน
รองซับปสสาวะหรือสิ่งขับถายสําหรับสุนัข แมวและสัตวเลีย้ง
ทัว่ไปภายใตตราสนิคา Raku Pad ซึง่เปนตราสนิคาของบรษิทัยอย 

4) ผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตว (Livestock Products) ไดแก
ผลิตภัณฑสารผสมลวงหนา (Premix)   
       ซ่ึงประกอบดวยสารสกัด แรธาตุ และเอนไซมตางๆ ท่ีใช
ผสมในอาหารสตัว มคีณุสมบตัชิวยดานสขุภาพ และ รกัษาอาการ
ของโรคตางๆที่ชวยสงเสริมใหการเล้ียงสัตวเพื่อการบริโภค โดย 
การลดการใชยาปฏิชีวนะไดซ่ึงอยูบนพื้นฐานของแนวคิดอาหาร 
ปลอดภัย (FoodSafety) ผลิตภัณฑในกลุมนี้สวนใหญประกอบ
ดวยผลิตภัณฑภายใต ตราสินคาของบริษัทยอย ไดแก MaxiGut 
Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, 
MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube ทีเ่หลือเปนผลิตภัณฑ
ของเจาของสินคารายอื่นที่บริษัทยอยซื้อมาเพ่ือจําหนายตอใหแก
ลูกคา ไดแก MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA และ EDG-SP 
เปนตน
ผลิตภัณฑสุขศาสตร (Hygiene)    
       เปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสุขภาพและ ปองกันการแพรโรค     
เชน แปงสุขอนามัยเพื่อดูดซับความชื้นบนพ้ืน จุลินทรียบําบัด
นํ้าเสีย และลดแอมโมเนียในโรงเรือนปศุสัตว เปนตน  ผลิตภัณฑ 
ในกลุมนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทยอย 
ไดแก OCLAYและผลิตภัณฑของเจาของสินคารายอื่นที่บริษัท
ยอยซื้อมาเพื่อจําหนายตอใหแกลูกคา ไดแก ECOTRU EXTRA
ผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)   
       เพือ่รกัษาโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ แบคทเีรยีสาํหรบัปศสุตัว 
โดยบริษัทยอยสั่งซื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากผูผลิตยาสําหรับ
สัตวเพื่อใหสินคามีความหลากหลายและครบวงจร

       บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ดําเนินธุรกิจดานการพัฒนา คิดคน และจําหนายผลิตภัณฑ 
สุขภาพ และนวัตกรรมความงามสําหรับคน และผลิตภัณฑ 
สุขภาพสําหรับสัตวเลี้ยงและปศุสัตว โดยผลิตภัณฑที่จําหนาย 
แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
ผลิตภัณฑสุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับคน 
ดําเนินการโดยบริษัท แบงผลิตภัณฑเปน 2 กลุม ไดแก
1) ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัย
(Wellness and Anti-Aging Products) 
       เปนผลิตภัณฑที่ชวยดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และชะลอวัย
ที่ไมใชยาที่เนนการสรางสมดุลใหอวัยวะภายในตางๆท่ีเรียกวา
โภชนเภสัช หรือ “Nutraceuticals” เปนผลิตภัณฑที่พัฒนา
จากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยแลววามีประสิทธิภาพ
ในการรักษาปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพ โดยปราศจาก
ผลขางเคียงผลิตภัณฑในกลุมนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑภายใต
ตราสินคาของบริษัท ไดแก Probac 7, Probac 10Plus,
InuFOS, Beta Glucan Plus, Pure Krill Oil, PreMI, 
PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin 
และผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคา
รายอื่น ไดแก TS6 - Synbiotic 
2) ผลิตภัณฑนวัตกรรมความงาม 
(Aesthetic Innovation Products) 
       เปนผลิตภัณฑนวัตกรรมเก่ียวกับความงามดานตางๆ 
ท้ังที่ช วยลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหนาใหเรียว เพิ่มมิติ และ
ความคมชัดของใบหนา และผลิตภัณฑที่ชวยดูแลความสะอาด 
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑท่ีบริษัทเปนตัวแทน
จําหนายใหกับเจาของสินคารายอ่ืน ไดแก Perfectha,NABOTA 
และ TS6 - Lady Health  และผลิตภัณฑภายใตตราสินคา
ของบริษัท ไดแก YUUU 

ผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตว 
ดําเนินการโดยบริษัทยอย แบงผลิตภัณฑ เปน 2 กลุม ไดแก
3) ผลิตภณัฑดแูลและสงเสรมิสขุภาพของสตัวเลี้ยง
(Companion Animal Health Products) ไดแก 
-  โภชนเภสัชสําหรับสัตวเลี้ยง (Nutraceuticals for pets) 
       เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือดูแลสุขภาพสําหรับสุนัข
และแมวซึ่งแตละผลิตภัณฑประกอบดวยสารอาหารตางๆที่ 
ชวยบํารุงและลดอาการของโรคตางๆ เชน ภาวะขาดแคลเซี่ยม 
ช วยลดอาการอักเสบ คัน การหลุดร วงของเส นขนดูแล
สุขภาพของผิวหนังและขนใหนุ มสวย บํารุงระบบประสาท 
ระบบเมตาบอลิซึ่ม ชวยลดปญหาขออักเสบขอเส่ือม เปนตน  
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑที่บริษัทยอยเปน
ตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคารายอื่น ไดแก Dr.Choice, 
Pet Select และ Petinol และผลิตภัณฑที่บริษัทยอยเปน
เจาของตราสินคาเอง ไดแก Katimun
แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตวเลี้ยง
   (Medicated Shampoo for pets)    
      เป นแชมพู เพื่ อรั กษาการติด เชื้ อที่ ผิ วหนั ง ในสุนั ข   
และแมวผลิตภัณฑ  ในกลุ  มนี้ ประกอบด  วยผลิตภัณฑ ที่ 
บริษัทเป นตัวแทนจําหน ายให กับเจ าของสินค ารายอ่ืน 
ไดแก Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX
เวชสําอางสําหรับสัตวเลี้ยง (Cosmeceuticals for pets)    
      เปนผลิตภัณฑประเภทแชมพูและครีมนวดชนิดไมตอง
ลางออก สําหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแหง คัน และผิวแพงาย
ชวยใหผิวหนังและขนนุ มสวย ลดการเกิดขนพันกัน ปองกัน
การระคายเคืองผิวหนัง ผลิตภัณฑในกลุ มนี้ ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑท่ีบริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคา
รายอืน่ ไดแก Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural
 

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ:

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2560 - 2562  จําแนกตามกลุมประเภทผลิตภัณฑไดดังนี้

ดําเนินการโดย

รายไดจากการขาย

ประเภทรายได
ป 2560 ป 2562

1/รายไดจากการขายสําหรับป 2561 จัดประเภทใหมใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธัันวาคม 2562  เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอย
ไดแสดงรายการสวนลดที่เกิดจากคาบริการจําหนายสินคาท่ีบริษัทและบริษัทยอยจะตองจายใหแก ซิลลิคฟารมาเมื่อมีการขายสินคาใหแกลูกคารายยอย
ผานซิลลิคฟารมาเปนคาใชจายในการขาย ซ่ึงเดิมเคยแสดงเปนรายการสุทธิกับยอดรายไดจากการขายการจัดประเภทใหมดังกลาวทําใหรายไดจากการขาย
และคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจากงบการเงินเดิมในจํานวนที่เทากันซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร
2/รายไดอื่น ไดแก รายไดดอกเบี้ย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดจากการกลับรายการโบนัสคางจายผูบริหาร และอื่นๆ  เปนตน

ลานบาท

%การถือ
หุนของ
บริษัท

บริษัท

อินเตอรเวทตา

อินเตอรเพ็ททรินา

บริษัทและบริษัทยอย

อินเตอรสเต็มมา

1. ผลิตภัณฑสุขภาพ
   และนวัตกรรมความงาม
   สําหรับคน

2. ผลิตภัณฑสุขภาพ
   สําหรับสัตว

รายไดจากการขายรวม

รายไดอื่น2/

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

รายไดรวม

55.00

25.00

โครงสรางรายได

168.76 68.13

78.54 31.71

247.30 99.84

0.65 0.26

(0.26) (0.10)

247.69 100.00

60.00

รอยละ รอยละ

ป 25611/

ลานบาท

224.58 70.71

92.25 29.11

316.83 99.97

0.75 0.24

(0.65) (0.21)

316.93 100.00

229.87

141.46

371.33

4.56

(0.22)

375.67

61.19

37.66

98.85

1.21

(0.06)

100.00

รอยละ ลานบาท
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3ตราสินคาของบริษัท หมายถึงตราสินคาหรือเครื่องหมายการคาที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนเจาของโดยตรงหรือไดรับสิทธิใหใชกับสินคาของบริษัท
หรือบริษัทยอย
 4ซินไบโอติก คือ อาหารเสริมชนิดที่มีทั้งโปรไบโอติก (Probiotic) และ พรีไบโอติก (Prebiotic) รวมอยูดวยกัน โดยที่ โปรไบโอติก คือ จุลชีพที่มีชีวิต 
ที่ช วยให ร างกาย สร างภูมิคุ มกันต านทานโรคได ดีขึ้น ช วยลําไส ในการสร างและดูดซึมวิตามินและเกลือแร บางชนิด เช น แบคทีเรียในกลุ ม
Bifidobacteria และในกลุม Lactic acid bacteria และบางการศึกษาพบวาอาจชวยลดอาการจากภาวะขาดหรือพรองเอนไซมแลคเตสได และ 
พรีไบโอติก คือ อาหารประเภทหนึ่ง ท่ีมีคุณสมบัติกึ่งอาหารกึ่งยาเปนอาหารสวนท่ีรางกายดูดซึมไมได แตมีการศึกษาสนับสนุนวา ชวยกระตุนให
แบคทีเรียชนิดดีที่อาศัยอยู ในลําไสมีการเจริญเติบโตไดดี ซึ่งจะชวยสรางภูมิคุ มกันตานทานโรคใหกับรางกาย และชวยลําไสในการสรางและดูดซึม
วิตามินเกลือแรบางชนิด

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
        บริษัทดําเนินธุรกิจดานการพัฒนา คิดคน และจัดจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ และนวัตกรรมความงามสําหรับคน และ
ผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตวเลี้ยง และปศุสัตว 
        โดยแบงกลุมผลิตภัณฑเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑสุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับคน ไดแก
1.1) ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณฑนวัตกรรมความงาม 
(Aesthetic Innovation Products) และ 2) ผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตว ไดแก 2.1) ผลิตภัณฑดูแลและสงเสริมสุขภาพของ
สัตวเลี้ยง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตว (Livestock Products) รายละเอียดของแต
ละผลิตภัณฑ มีดังน้ี

เปนผลิตภัณฑที่ชวยดูแลสุขภาพใหแข็งแรงและชะลอวัย ที่ไมใชยา ที่เนนการสรางสมดุลใหอวัยวะภายในตางๆ ที่เรียกวา “โภชนเภสัช”
หรือ “Nutraceuticals”   เป นผลิตภัณฑที่ พัฒนาจากสารอาหารที่ มีหลักฐานการวิจัยแลวว ามีประสิทธิภาพในการรักษา
ปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลขางเคียง ซึ่งปจจุบันบริษัทจําหนายผลิตภัณฑในกลุมนี้ 6 ประเภท ประกอบดวย

• ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัท3  : ไดแก ผลิตภัณฑ Probac 7, Probac 10 Plus, InuFOS, Beta Glucan Plus, Pure 
Krill Oil, PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin

• ผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคารายอื่น : ไดแก ผลิตภัณฑ TS6 - Synbiotic
รายละเอียดแตละผลิตภัณฑ มีดังนี้

1.1) ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)

1) ผลิตภัณฑสุขภาพ และนวัตกรรมความงามสําหรับคน
ดําเนินการโดยบริษัท แบงผลิตภัณฑเปน 2 กลุม ไดแก
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ผลิตภัณฑ Beta Glucan Plus
(เบตากลูแคนพลัส)

ผลิตภัณฑ Pure Krill Oil
(เพียว คริลล ออย) 

1) ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก
   (Total Synbiotics)  

ผลิตภัณฑ InuFOS (อินูฟอส) 

ผลิตภัณฑ Probac 7
(โปรแบค 7)

ผลิตภัณฑ Probac 10 Plus
(โปรแบค 10 พลัส)

2) ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย
    (Immune Booster)

3) ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3
   (New Generation Omega 3)
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4) ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสำคัญ
   (The Holistic Nutrients for Vital Organ)

5) ผลิตภัณฑ์รวมสารต้านอนุมูลอิสระ
    (High Efficacy Antioxidant)

ผลิตภัณฑ PreBO
(พรีโบ)

ผลิตภัณฑ PreMI
(พรีมิ) 

ผลิตภัณฑ PreCOG
(พรีค็อก) 

ผลิตภัณฑ PreBS
(พรีบส) 

ผลิตภัณฑ Astacurmin
(แอสตาเคอรมิน)

ผลิตภัณฑ Multivitamin
(มัลติวิตามิน)

6) ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม
    (Family Vitamins)
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เปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับนวัตกรรมความงามดานตางๆ ทั้งที่ชวยคืนความออนเยาวใหใบหนาและผิวพรรณ ลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหนา
และผลิตภัณฑที่ชวยดูแลความสะอาด โดยปจจุบันบริษัทจําหนายผลิตภัณฑในกลุมนี้ 5 ประเภท ประกอบดวย 

• ผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคารายอื่น : ไดแก ผลิตภัณฑภายใตตราสินคา NABOTA, Perfectha 
และ TS6 - Lady Health
 
• ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทเอง ไดแก ผลิตภัณฑภายใตตราสินคา YUUU

1.2) ผลิตภัณฑนวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) 

1) ผลิตภัณฑ์โบทูลินั่มท็อกซิน ชนิด เอ
   (Botulinum Toxin Type A)

2) สารเติมเต็มผิวหนัง ชนิด กรดไฮยาลูโรนิก

    (Hyaluronic acid dermal fillers)

ผลิตภัณฑ NABOTA (นาโบตะ)

ผลิตภัณฑ Perfectha Complement
(เพอรเฟคตา คอมพลีเมนท) 

ผลิตภัณฑ Perfectha Derm
(เพอรเฟคตา เดิรม)

ผลิตภัณฑ Perfectha Deep
(เพอรเฟคตา ดีพ)

ผลิตภัณฑ Perfectha Subskin
(เพอรเฟคตา ซับสกิน)
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ผลิตภัณฑ YUUU Probiotic
Premium Cleansing mousse 

ผลิตภัณฑ TS6 - Lady Health

ผลิตภัณฑ YUUU
Advance Probiotic & Pine Needle
Toothpaste 

3) ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน
   (Toothpaste)  

4) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อการดูแลผิวหน้า 
    (Probiotic Cosmetic for Facial Care)

5) ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น
    (Intimate Care)
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2.1) ผลิตภัณฑดูแลและสงเสริมสุขภาพของสัตวเลี้ยง (Companion Animal Health Products) 
       เปนผลิตภัณฑดูแลสุขภาพสําหรับสุนัขและแมวท่ีผานการคัดสรรวัตถุดิบมาใหเหมาะกับสุนัขและแมวมากที่สุด ดวยมาตรฐาน
การผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑดูแลสุขภาพสําหรับคนภายใตการควบคุมของทีมงานสัตวแพทยและเภสัชกรผูเชี่ยวชาญ ซึ่งปจจุบัน 
บริษัทยอยจําหนายผลิตภัณฑในกลุ ม น้ี 6 ประเภท ประกอบดวย
• ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทยอย : ไดแก ผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food) ภายใตตราสินคา MARIA ผลิตภัณฑ 
แผนรองซับสําหรับสัตวเลี้ยงภายใตตราสินคา Raku Pad 

• ผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคารายอื่น : ไดแก ผลิตภัณฑแชมพูรักษาโรคผิวหนังภายใตตราสินคา
Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับสัตวเลี้ยงภายใตตราสินคา Dermcare Aloveen 
และ Dermcare Natural ผลิตภัณฑโภชนเภสัชสําหรับสัตวเล้ียงภายใตตราสินคา Dr.Choice, Pet Select และ Petinol 
ผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food) ภายใตตราสินคา Monchou ผลิตภัณฑเวชภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงภายใตตราสินคา 
MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET,  
OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD
รายละเอียดของแตละผลิตภัณฑ มีดังนี้
1) โภชนเภสัชสําหรับสัตวเล้ียง (Nutraceuticals for pets) 
       เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพสําหรับสุนัขและแมว ท่ีมีสวนประกอบของวัตถุดิบที่เหมาะกับสุนัขและแมว 
ดวยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑดูแลสุขภาพสําหรับคน โดยปจจุบันบริษัทยอย (อินเตอรเวทตา) เปนผู จําหนาย
ผลิตภัณฑดังกลาวภายใต 3 ตราสินคา ไดแก Dr.Choice, Pet Select และ Petinol 

ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ อินเตอรเวทตา และอินเตอรเพ็ททรินา แบงผลิตภัณฑเปน 2 กลุม ไดแก

2) ผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตว

ผลิตภัณฑ Dr.Choice Cal-B ผลิตภัณฑ Dr.Choice Livo-B 

ผลิตภัณฑ Dr.Choice Derma-B

ผลิตภัณฑ Dr.Choice Cardi-B

ผลิตภัณฑ Dr.Choice Ferro-B ผลิตภัณฑ Dr.Choice B-Young
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     เปนแชมพูเพื่อรักษาอาการติดเช้ือที่ผิวหนังในสุนัขและแมว ซึ่งปจจุบันบริษัทยอย (อินเตอรเวทตา) จําหนายผลิตภัณฑในกลุมนี้
ประกอบดวย Dermcare MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo

ผลิตภัณฑ Dermcare MALASEB Shampoo

(เดิรมแครมาลาเซ็บแชมพู)

ผลิตภัณฑ  Dermcare PYOHEX Shampoo

(เดิรมแครไพโอเฮ็กแชมพู)

2) แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตวเล้ียง (Medicated Shampoo for pets)

ผลิตภัณฑ
Pet Select Senior
(เพทซีเลค ซีเนียร) 

ผลิตภัณฑ
Pet Select DCM

(เพทซีเลค ดีซีเอ็ม) 

ผลิตภัณฑ
Pet Select Ferro-Boost
(เพทซีเลค เฟอโร บูส)

ผลิตภัณฑ
Pet Select Osteoflex 

(เพทซีเลค ออสติโอเฟล็กซ)  

ผลิตภัณฑ
Pet Select Oderm
(เพทซีเลค โอเดิรม)

ผลิตภัณฑ
Pet Select Cal-mag
(เพทซีเลค แคล-แมก)

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ022



4) เวชภัณฑสําหรับสัตวเล้ียง (Pharmaceuticals for pets)

3) เวชสําอางสําหรับสัตวเล้ียง (Cosmeceuticals for pets)

ผลิตภัณฑ MOXCLAVET ผลิตภัณฑ ENROPHAR

ผลิตภัณฑ MARBOFLOX

ผลิตภัณฑ
Dermcare Aloveen Shampoo

(เดิรมแครอโลวีนแชมพู)

ผลิตภัณฑ
Dermcare Aloveen Conditioner
(เดิรมแครอโลวีนคอนดิชันเนอร)

ผลิตภัณฑ
Dermcare Natural Shampoo
(เดิรมแครแนเชอรัลแชมพู)

        ประกอบดวย ผลิตภัณฑแชมพู และครีมนวด สําหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแหง คัน และผิวแพงาย มีสวนผสมของสารสกัดจาก
ธรรมชาติไมทําลายไขมันบนผิวหนัง มีคา pH เหมาะสมสําหรับผิวหนังของสุนัขและแมวทุกชวงอายุปลอดภัยแมกระทั่งในลูกสัตว 
ซึ่งปจจุบันบริษัทยอย (อินเตอรเวทตา) จําหนายผลิตภัณฑในกลุมนี้ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ Dermcare Aloveen Shampoo,
Dermcare Aloveen Conditioner และ Dermcare Natural Shampoo

        เปนผลิตภัณฑยาสําหรับสัตวเลี้ยง ซึ่งปจจุบันบริษัทยอย (อินเตอรเวทตา) จําหนายผลิตภัณฑในกลุ มน้ี ภายใตตราสินคา 
MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, 
OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD
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ผลิตภัณฑ
MYCLINGUARD 2.5%

ผลิตภัณฑ
CARPRO 5%

ผลิตภัณฑ PRABENGUARD

ผลิตภัณฑ
MARBOCIN EAR DROPS 

ผลิตภัณฑ OTOPET 

ผลิตภัณฑ
CARPROPAIN

ผลิตภัณฑ
FENAMAX TABLET
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5)  อาหารสัตวเล้ียง (Pet Food)

ผลิตภัณฑ  MARIA  (มาเรีย)

ผลิตภัณฑอาหารสําหรับสุนัข 

มาเรียปลาทูนา ปลาแซลมอน และปลาขาวสารในนํ้าเกรวี่
(Tuna with Salmon, Shirasu in Gravy)

มาเรียไกกับผักในนํ้าเกรวี
(Chicken with Vegetable in Gravy)

มาเรียไก และปลาทูนาในนํ้าเกรวี่ 
(Chicken and Tuna in Gravy)

มาเรียปลาทูนา และตับในนํ้าเกรวี่
(Tuna and Liver in Gravy)

มาเรียไก และตับในเจลลี่
(Chicken and Liver in Jelly)

        ปจจุบัน บริษัทยอย (อินเตอรเพ็ททรินา) จําหนายผลิตภัณฑอาหารสัตวเล้ียงภายใตตราสินคา “MARIA”  ซึ่งเปนอาหารสุนัข
และแมวแบบพรีเมี่ยม มีหลากหลายรสชาติและสูตรสวนผสม รวม 9 ชนิด ใชวัตถุดิบเกรดเดียวกับที่ใชผลิตอาหารคน เพื่อตอบสนอง
ไลฟสไตลของคนรักสัตวเล้ียงท่ีตองการเอาใจใสในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของสัตวเลี้ยงเปนพิเศษ นอกจากนี้บริษัทยอย
(อินเตอรเวทตา) ยังเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอาหาร
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ผลิตภัณฑอาหารสําหรับแมว

มาเรีย
ไกและปลาคัตสึโอะบุชิในนํ้าเกรวี่

(Chicken and Katsuobushi in Gravy)

มาเรีย
ปลาทูนาและปลาขาวสารในนํ้าเกรวี่

(Tuna and Shirasu in Gravy)

มาเรีย
ไกและปลาแซลมอนในนํ้าเกรวี่ 

(Chicken and Salmon in Gravy)

มาเรีย
ปลาทูนาและปลาแซลมอนในนํ้าเกรวี่ 

(Tuna and Salmon in Gravy)

        เปนผลิตภัณฑแผนรองซับปสสาวะหรือสิ่งขับถายสําหรับ
สุนัข แมวและสัตวเลี้ยงทั่วไป ซึ่งปจจุบันบริษัทยอย(อินเตอรเวทตา) 
จําหนายผลิตภัณฑในกลุ มน้ี ภายใตตราสินคา Raku Pad

ผลิตภัณฑ  Raku Pad

6) แผนรองซับสําหรับสัตวเลี้ยง (Pet Pee Pad)
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ผลิตภัณฑ
PRORELEASE 3X

ผลิตภัณฑ
PRORELEASE Pro 3

ผลิตภัณฑ
EDG-SP

ผลิตภัณฑ
BUTYRICA

ผลิตภัณฑ
MaxiGut Powder 

ผลิตภัณฑ
MaxiMune Solution

ผลิตภัณฑ
MaxiDigest Solution

ผลิตภัณฑ
PRORELEASE 3XP

ผลิตภัณฑ
PRORELEASE P5000

ผลิตภัณฑ
MaxiLyte Tab

ผลิตภัณฑ
MaxiGut Paste Tub

ผลิตภัณฑ
MFeed 

       เปนผลิตภัณฑที่ใช ในการเลี้ยงปศุสัตวเพ่ือการบริโภค เชน สุกร โค ไก เปนตน โดยเนนผลิตภัณฑสารผสมลวงหนา 
(Premix) ประเภทแรธาตุและเอนไซมที่สงเสริมการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคโดยลดการใชยาปฏิชีวนะ อยูบนพื้นฐานของแนวคิด
อาหารปลอดภัย (Food Safety) ซ่ึงโรงงานผลิตอาหารสัตว หรือฟารมเล้ียงปศุสัตวครบวงจรท่ีมีการเล้ียงตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้านิยม
ใชสารผสมลวงหนาเปนสวนผสมในอาหารสัตว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑสุขศาสตรและผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะหลายชนิดสําหรับ
ใชในฟารมเลี้ยงปศุสัตวเพื่อชวยใหการเลี้ยงปศุสัตวมีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น ซ่ึงปจจุบันบริษัทยอย (อินเตอรเวทตา) 
จําหนายผลิตภัณฑในกลุมนี้ 3 ประเภท ประกอบดวย 
       • ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทยอย : ไดแก สารผสมลวงหนา (Premix) สําหรับสัตวภายใตตราสินคา MaxiGut 
Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และผลิตภัณฑสุขศาสตร
ภายใตตราสินคา OCLAY
       • ผลิตภัณฑของเจาของสินคารายอื่นที่บริษัทยอยซื้อมาเพื่อจําหนายตอใหแกลูกคา : ไดแก สารผสมลวงหนา(Premix) 
เชน MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เปนตน ผลิตภัณฑสุขศาสตร ECOTRU EXTRA และยาปฏิชีวนะที่ใชในการ
รักษาสัตว เชน Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid 
Sterile Suspension, Colicure 40% เปนตน 

       ทั้งนี้ ผลิตภัณฑสารผสมลวงหนา (Premix)และผลิตภัณฑสุขศาสตรที่บริษัทยอยซื้อมาเพื่อจําหนายตอใหแกลูกคานั้นไมมี
ผลิตภัณฑใดที่มีชนิดและคุณสมบัติคลายคลึงกับผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทยอย

รายละเอียดของแตละผลิตภัณฑ มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑสารผสมลวงหนา (Premix)

ผลิตภัณฑ

ECOTRU EXTRA

ผลิตภัณฑ

OCLAY
ผลิตภัณฑผงแปงเพ่ือสุขศาสตร (Sanitary Clay)

2.2)ผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตว (Livestock Products)

2) ผลิตภัณฑสุขศาสตร (Hygiene)
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 5 ที่มา : ขอมูลจาก http:// www.corpus.bol.co.th

 6 ที่มา : ขอมูลจาก http://www.zuelligfirst.com

3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)
      เปนผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะสําหรับปศุสัตว มีท้ังรูปแบบฉีด 
ละลายนํ้าหรือผสมอาหารเพื่อใชในการรักษาโรคท่ีเกิดจาก
การติดเชื้อแบคทีเรีย ได แก  Natidox - 50, Tilmiguard 
Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline 
Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เปนตน   
      โดยบริษัทยอยส่ังซ้ือยาปฏิชีวนะจากผูผลิตและผูจําหนาย
ยาสําหรับสัตวในประเทศ เพื่อใหสินคามีความหลากหลายและ
ครบวงจรสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดครอบคลมุ
มากขึน้ 
คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
      ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยไมไดบริหารจัดการคลังสินคา 
และจัดสงสินคาใหแกลูกคาดวยตนเองแตไดวาจางผูใหบริการ 
จากภายนอก คือ บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (“ซิลลิคฟารมา”) 
ซึ่งเปนบริษัทที่ไมมีความเกี่ยวของหรือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับบริษัท ใหเปนผูดําเนินการแทน ตั้งแตเดือนกันยายน 2561 
เปนตนมา โดยมีขอบเขตบริการครอบคลุมตั้งแตการจัดเก็บสินคา 
การบริหารสินคาคงคลัง การดําเนินการตามคําสั่งซ้ือของลูกคา 
การจัดสงและรับคืนสินคา การติดตามสินคา การเปดบัญชีลูกคา
ใหม การควบคุมสินเช่ือ การวางบิลและการรับชําระเงินคาสินคา 
และการจดัทาํรายงานตางๆ สาํหรบัการกระจายสนิคาในประเทศ
ของบริษัทและบริษัทยอยในทุกชองทางการจําหนาย ซึ่งรวมถึง
ชองทางออนไลน โดยใช Social Networkตางๆของบริษัท  
      สินคาที่บริษัทจัดหามาเพื่อจําหนายท้ังจากในประเทศและ 
นําเขาจากตางประเทศจะถูกสงจากซัพพลายเออรหรือผูผลิต
มาเก็บไวที่คลังสินคาสหัสวัตของซิลลิคฟารมา ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 
99/2, 99/19-20 หมู 3 ถนนบางนา-ตราด กม 23 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยฝายจัดซื้อของบริษัท 
จะประสานงานกับซัพพลายเออรหรือผู ผลิตสินคา เพื่อแจง
กําหนดการสงสินคารายละเอียดสินคาและเอกสารที่เกี่ยวของไป
ยังคลังสินคาลวงหนากอนวันสงสินคาเขาคลังสินคาและเมื่อ
สินคามาถึงคลังสินคาเจาหนาที่ของซิลลิคฟารมาจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนการควบคุมการรับสินคาเขาคลังสินคาตามมาตรฐาน
และวิธีการปฏิบัติงานของซิลลิคฟารมา เชน การตรวจสอบ
เอกสารที่เก่ียวของ การถายรูปสินคา การนําสินคาออกจาก
รถบรรทุก การนับจํานวนสินคา การตรวจสอบสภาพสินคาจาก
ภายนอก การเก็บตัวอยางสินคาและการรับสินคาเขาเก็บใน
คลังสินคาเพื่อรอคําสั่งปลอยหรือกระจายสินคาไปยังลูกคาของ 
บริษัทและบริษัทยอยตอไป         
      ในดานการกระจายสินคาหรือการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
ของบริษัทและบริษัทยอยตามชองทางการจัดจําหนายตางๆนั้น 
เมื่อบริษัทได รับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคาแลวเจาหนาท่ีประสาน
งานขาย (Sale Administration) ของบริษัทจะดําเนินการตรวจ
สอบรายชื่อลูกคา รายละเอียดสินคา ราคาสินคา และโปรแกรม
การสงเสริมการขายตางๆ เพื่อกรอกแบบฟอรมคําสั่งซื้อและแบบ
ฟอรมการเปดบัญชีลูกคาใหม  (กรณีลูกคาใหม) พรอมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของสงใหซิลลิคฟารมาเพื่อดําเนินการจัดสง
สินคาตามคําสั่งซื้อใหแกลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตอไป 
ซึ่งซิลลิคฟารมา ดําเนินการจัดสงสินคาทุกวันยกเวนวันอาทิตย 
ในกรณทีีล่กูคาสัง่ซือ้สนิคาภายในเวลา 16.00 น.สําหรับการจัดสง
สินคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซิลลิคฟารมาจะ
ดําเนินการจัดสงเพื่อใหลูกคาไดรับสินคาโดยประมาณภายใน 1 
วันทําการนับจากวันสั่งซื้อ (T+1) และสําหรับการจัดสงสินคาไป
ยังตางจังหวัด ลูกคาจะไดรับสินคาภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันสั่งซื้อ (T+3) และในกรณีท่ีลูกคาสั่งซ้ือสินคาภายหลังเวลา 
16.00 น. ก็จะไดรับสินคาถัดจากวันดังกลาวขางตนอีก  1 วัน
ทําการ (T+2 หรือ T+4) ท้ังนี้การจัดสงสินคาของซิลลิคฟารมา 
ครอบคลุมถึงการรับคืนหรือเปลี่ยนสินคาในกรณีตางๆ เชน 
สินคาชํารุดเสียหาย ไมตรงกับคําสั่งซื้อ เปนตน 

      ซิลลิคฟารมาเปนผูอนุมัติบัญชีลูกคาและใหวงเงินเครดิต 
เทอมแกลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตามนโยบายและข้ันตอน
การปฏิบัติงานของซิลลิคฟารมาซึ่งซิลลิคฟารมาเปนผูวางบิลและ
เรียกเก็บเงินคาสินคาจากลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยโดย 
บริษัทจะบันทึกซิลลิคฟารมาเปนลูกหนี้และเรียกเก็บเงินคาสินคา
ไปที่ซิลลิคฟารมาเพียงรายเดียวตามระยะเวลาเครดิตเทอมท่ี 
บริษัทใหแกซิลลิคฟารมา นอกจากนี้ ซิลลิคฟารมามีระบบการ
รายงานขอมูลที่ไดมาตรฐาน รวดเร็ว สมํ่าเสมอ และทันตอความ
ตองการ เพื่อใหบริษัทไดรับทราบขอมูลความเคล่ือนไหวดาน
ตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ขอมูลรายงานการขาย ขอมูลสต็อกสินคา
ประเภทตางๆ ขอมูลการจัดสง และรับคืนสินคาจากลูกคา
รายงานอายุลูกหนี้การคาคางชําระ เปนตน เพื่อประโยชนใน
การบริหารจัดการและการวางแผนดําเนินงานของบริษัทไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว         
       ทั้งนี้ซิลลิคฟารมาเปนผูนําดานการจัดจําหนายเวชภัณฑ
และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย โดย
กลุมซิลลิคฟารมามีการดําเนินการในประเทศไทยมาเปนเวลา 
ประมาณ 70 ป และมีการจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทซิลลิค
ฟารมา จาํกดั เมือ่ป 2539 ดวยทุนจดทะเบยีน จาํนวน 2 ลานบาท 
ปจจบัุนมีทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลวจํานวน 328 ลานบาท 
ถือหุนโดยซิลลิค ฟารมา โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (บริษัทสัญชาติมาเลเซีย) 
รอยละ 99.9994 โดยในป 2561 ซิลลิคฟารมา มีรายไดรวม 
56,764 ลานบาท สินทรัพยรวม 21,203 ลานบาท หนี้สินรวม 
19,739 ลานบาทและมีสวนของผูถือหุน 1,464 ลานบาท 5

ซิลลิคฟารมา มีการใหบริการที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต
การขนสงและการกระจายสินคา เชน ยา อุปกรณทางการแพทย
และวัสดุการทดลองทางคลินิก บริการดูแลดานการขายและการ
ตลาดจนถึงการใหบริการครบวงจรไปยังรานคาปลีก โดยมีเครือ
ขายและสิ่งอํานวยความสะดวกใน 13 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย 
รวมถงึการใหบรกิารแก แพทย โรงพยาบาล รานขายยา และคลินิก
กวา 290,0006แหง มีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส ทั้งระบบสต็อกสินคา ระบบ
จดัการ คาํสัง่ซ้ือ ระบบจดัสง ระบบวางบลิ ซึง่การวาจางซลิลคิฟารมา 
จะสามารถชวยใหบริษัทมีระบบการจัดเก็บสินคาที่ ดีและมี
มาตรฐานสามารถ ตรวจเช็คสินคาในคลังไดอยางถูกตอง การจัด
สงสินคามีความสะดวก รวดเร็วสินคาสงถึงมือลูกคาในสภาพ
สมบูรณและตรงตามกําหนดเวลาและยังชวยลดความเสี่ยงจาก
การจัดเก็บหนี้ ใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ

      นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยนํามาจําหนาย 
ไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุก 
ผลิตภัณฑโดยเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐานและ
ผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองครบถวนมาแลวจาก
ผูผลิตนั้นๆสําหรับผลิตภัณฑที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากตางประเทศ
และบริษัทหรือบริษัทยอยเปนผูนําเขามาเองนั้น กอนการนําเขา
มาเพื่อจําหนาย บริษัทหรือบริษัทยอยตองดําเนินการขออนุญาต 
หรอืขึน้ทะเบยีนจากหนวยงานตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร
ตองไดรับอนุญาตนําเขาจาก อย. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองขอ
จดแจงเครือ่งสําอาง กบั อย.ผลติภณัฑเสรมิอาหารและอาหารสตัว 
สารผสมลวงหนาและผลิตภัณฑสุขศาสตรสําหรับสัตว ตองไดรับ
อนุญาตนําเขาจากกองควบคุม อาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว  
และยาสัตว ตองไดรับอนุญาตนําเขาจาก อย. เปนตน
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การตลาดและการแขงขัน
1. กลยุทธการแขงขัน

      1) นําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง

                บรษัิทเชือ่วาปจจยัทีม่ผีลตอความสําเรจ็และการเติบโตอยาง 
ยัง่ยืนทางธรุกจิ คอื คณุภาพของผลติภณัฑทีช่วยสรางความพงึพอใจ
และอัตราการซื้อซํ้าของลูกคารวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑการนํา
เสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ ที่มีคุณภาพออกสูตลาด
อยางตอเนื่อง โดยบริษัทใหความสําคัญกับการคิดคน พัฒนา 
และนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงได
มาตรฐานและปลอดภัยตอผู บริโภคเพื่อสรางความนาเชื่อถือ 
ความแตกตางจากผลิตภัณฑประเภทเดียวกันในตลาดและเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางครบถวน
     บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและวาจางผูผลิตท้ังในประเทศและ
ตางประเทศที่มีการผลิตที่ไดมาตรฐานสามารถผลิตและจัดหา 
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามสวนประกอบท่ี 
บริษัทตองการ ซึ่งเปนสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท รวมทั้ง
มีการทดสอบผลิตภัณฑทุกชนิดกอนการวางตลาดเพื่อใหมั่นใจ
ไดวาเปนผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพและเชื่อถือได อันเปนการเสริม
สรางแบรนดสินคาของบริษัทใหมีความแข็งแกรงและมีศักยภาพ 
ในการแขงขันในระยะยาว ในสวนของการจัดหาผลิตภัณฑอื่นๆ 
จากภายนอกเพื่อมาจําหนายนั้นบริษัทมีการคัดเลือกผลิตภัณฑที่
เช่ือถือไดภายใตการผลิตที่ไดมาตรฐานและไดรับอนุญาตอยาง
ถูกตอง รวมทั้งเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการยอมรับและสามารถ
แขงขันในตลาดได 
     นอกจากน้ีบริษัทมีการติดตามและวิเคราะหสภาวะตลาด
อยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและการสรรหาผลิตภัณฑ
ใหมๆใหเหมาะสมกับสภาพการแขงขันในตลาดกระแสความนิยม
และความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค รวมท้ังเพื่อ
การใชประโยชนจากผลิตภัณฑใดมากขึ้น 

2) สงเสรมิผลติภัณฑและตราสินคาใหเปนท่ีรูจกัในวงกวาง

      บริษัทมุงเนนการทําการตลาดเพื่อสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเดนของผลิตภัณฑใหแกผู บริโภคได

รูจักในวงกวางเพื่อใหเกิดการรับรู เชื่อม่ัน และจดจําตราสินคา

ของบริษัท ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค 

ซึ่งบริษัทเชื่อวาการทําการตลาดเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคมีความ

สนใจในสุขภาพมากขึ้นจะสงผลดีตอผลิตภัณฑของบริษัท โดย

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของบริษัท มีสวนประกอบ

ของสารอาหารและแรธาตตุางๆมากมายทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย

เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปผานทางผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ

คุณสมบัติและประสิทธิภาพของสวนประกอบของผลิตภัณฑน้ันๆ

ซึ่งบริษัทมีการนําเสนอความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 

เปนประจําเพื่อสรางความสนใจแกผูบริโภคผานการทําการตลาด 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ การใหขอมลูทางวชิาการ การเผยแพร

ความรูความเขาใจและคุณประโยชนตางๆของแตละผลิตภัณฑ 

ในรปูแบบทีเ่ขาใจงายผานสือ่ตางๆ อาท ินติยสาร แผนพบัโบรชัวร 

รายการโทรทัศนและเว็บไซตตางๆ เปนตน รวมถึงการใหตัวอยาง

สนิคาเพือ่กระตุนใหเกดิการทดลองใชผลติภณัฑและความตองการ

ในผลิตภัณฑนั้นๆซึ่งจะชวยใหบริษัทมีรายไดและสวนแบงตลาด

ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

    

      บริษัทมีการประชาสัมพันธสินคาและสงเสริมการขายผาน

ชองทางออนไลนตางๆ ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารกับลูกคาได 

อยางสะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทไดจัดใหมีสื่อออนไลน ไดแก 

      Facebook : Interpharma Thailand

      Instagram : interpharmaofficial

      Line@ ID: @interpharma เปนตน 

ชองทางซื้อสินคาออนไลนทางเว็บไซต

www.interpharma- store.com รวมทั้งจัดใหมี Call Center 

ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการติดตอกับบริษัทได

โดยตรงซึ่งลูกคาสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

แสดงความคิดเห็น แนะนํา ติชม หรือแจงปญหาเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการตางๆ เพื่อรับทราบความตองการของลูกคาแตละราย 

และ รับทราบปญหา เพ่ือการแกไขปรับปรุงตอไปตลอดจน

เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับลูกคาในระยะยาว

3) ขยายชองทางจําหนายไปสูตลาดตางประเทศ 

       บริษัทมีเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่จะเติบโตเปนบริษัท 

ชั้นนําในการนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพ และจะขยายชองทาง

จัดจําหนายและทําการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ

ใหกลุมลูกคาเปาหมาย สามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดงาย ซึ่งใน

ปจจบุนับรษิทัและบรษิทัยอยจาํหนายผลิตภัณฑเฉพาะในประเทศ

ผานชองทางการจําหนายตางๆที่ครอบคลุมทั้งสถานพยาบาล 

รานคา รานขายยา เครือขายรานคาปลีกสมัยใหม(โมเดิรนเทรด) 

และชองทางออนไลนตางๆ ซึ่งตามแผนการสรางความเติบโต

ในอนาคตบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายชองทางการจําหนายผลิต

ภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทไปยังตลาดใหมๆ ในตาง

ประเทศเพื่อเปนโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหแกบริษัทโดยวาง

แผนการทําการตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัททุก

ผลิตภัณฑในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศใน

กลุม CLMV ประเทศอื่นๆในเอเชีย เชน ประเทศ เกาหลีใต และ

จีน เปนตน รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการเปดตลาด

ในภูมิภาคยุโรป และอเมริกา

       ท้ังนี้ บริษัทอยูในชวงเริ่มตนของการทําการตลาดในตาง

ประเทศที่ได  เริ่มวางรากฐานทางธุรกิจโดยเฉพาะในดาน

บุคลากร ความรูความเขาใจ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ 

และกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําการคาในประเทศ

นั้นๆ ซึ่งบริษัทมุ งเน นการสรางความสัมพันธอันดีกับคู ค า  

เครือขายทางธุรกิจในตางประเทศ โดยมีการเข าร วมงาน 

สัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินคา รวมถึงการ

รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจําหนายสินคาในตาง

ประเทศ เชน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริม

การสงออก เปนตน เพื่อเปนการสํารวจตลาดและสรางโอกาส

ในการเขาสูตลาดของประเทศนั้นๆ  
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4) เพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น
      บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนา คิดคน และนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่แตกตางกันของลูกคาแตละกลุมใหครอบคลุม
มากขึ้น โดยบริษัทจะไดประโยชนจากกลุมลูกคาเดิมที่ชื่นชอบ
ในผลิตภัณฑเดิมของบริษัทอยู แลว ทําใหเกิดความสนใจซื้อ
ผลิตภัณฑใหมเพ่ิมขึ้นอีกทั้งยังสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหมจาก
ผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มข้ึนดวยซึ่งในแตละปบริษัทไดมีการออก
ผลิตภัณฑใหมๆเพิ่มข้ึนทุกปซ่ึงแตละผลิตภัณฑมีคุณประโยชน 
แตกตางกันไป และสามารถครอบคลุมการดูแลดานสุขภาพและ
ความงามไดมากขึ้น 
5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสรางแบรนดใหมี
ความแข็งแกรง          
      บริษัทมุงเนนการสรางแบรนดหรือตราสินคาของบริษัทใหมี
ความแข็งแกรง ดวยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปนบริษัทช้ันนําในการ
นําเสนอผลิตภัณฑดานสุขภาพ โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ
ที่ดีเยี่ยมเพื่อใหผูบริโภคมีสุขภาพท่ีดีซ่ึงท่ีผานมา บริษัทประสบ
ความสําเร็จในการคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติ
โดดเดน หลากหลาย และมีความแตกตางจากผลิตภัณฑอื่นๆ 
ในตลาด เชน การนําเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใชโปรไบโอติก
(Probiotic) และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเปนสวนประกอบ 
ในผลิตภัณฑที่บริษัทคิดคนขึ้น เพื่อสรางความสมดุลในระบบ
ของรางกาย ปองกันโรคและชวยใหรางกายแข็งแรงขึ้น ซึ่ง
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีแนวโนมใส 
ใจดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสุภาพที่ดี ชะลอวัยและมีชีวิตที่
ยืนยาวขึ้นไดเปนอยางดี
       นอกจากนี้บริษัทไดรวมมือกับคูคาที่เปนผูรับจางผลิตสินคา
ใหกับบริษัทท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาสูตร
การผลติและเทคโนโลยกีารผลติ เพือ่ใหไดผลติภณัฑทีม่ปีระสิทธิ
ภาพและมีคุณประโยชนเพิ่มขึ้นสรางความนาเชื่อถือและการ
ยอมรับในตลาดมากขึ้น อีกท้ังยังเปนการสรางช่ือเสียงและ
ความแข็งแกรงใหกับแบรนดของ INTERPHARMA ดวยการมี
สินคาที่ดี มีคุณภาพสูงเทียบเทากับผลิตภัณฑแบรนดชั้นนําซึ่ง
บริษัทเชื่อวาการใหการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีและตอ
เนื่องจะทําใหบริษัทมีความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคู
แขงในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว

2.ภาวะอุตสาหกรรม          
      ผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยจําหนายในแตละกลุ ม
ผลิตภัณฑ เ ก่ียวเนื่องกับการขยายตัวหรือการเติบโตของ
อุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตลาดวิตามิน และผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ ตลาดผลิตภัณฑดูแล
ชองปาก ตลาดยา และตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยง โดยภาพรวมของ
แตละอุตสาหกรรม สรุปไดดังน้ี
1) ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑเสริมอาหาร
    ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Vitamins and 
Dietary Supplements) ในประเทศไทยมีการขยายตัว
อย างต อเนื่อง ซึ่ ง เป นผลจากผู บริ โภคในประเทศหันมา
ใสใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การทําใหตนเองดูดีทั้งภายนอก
และภายในตั้งแตวัยรุ น จากการดูแลตัวเอง ทั้งการบริโภค 
อาหารที่มีประโยชน การเลือกเครื่องสําอางที่ใช และการใช
ครีมบํารุง ผิวพรรณตางๆ ควบคูกับการออกกําลังกาย เพื่อทําให
มีสุขภาพที่ดี ดังนั้น วิตามินและผลิตภัณฑเสริมอาหารตางๆ 
จึงไดรับความสนใจมากขึ้น ไมใชเฉพาะคนที่มีปญหาสุขภาพ 
และผูสูงอายุเทาน้ัน แตรวมถึงคนที่อยากมีสุขภาพดีทุกเพศ
ทุกวัย ซ่ึงปจจุบันผูบริโภคมีความรูมากขึ้น สามารถรับรู และ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ผานชองทาง 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน จึงมีพฤติกรรม
การบริโภคและแนวทาง การเลือกบริโภควิตามิน และผลิตภัณฑ
เสริมอาหารที่ซับซอนขึ้น เชน เนนสรรพคุณวิตามิน และผลิตภัณฑ
เสริมอาหารที่เสริมสรางระบบภูมิคุมกันตางๆ ของรางกาย ชวย
เติมเต็มความตองการดานความงาม และการใช ชีวิตประจําวัน
รวมทั้งการท่ีสังคมไทยจะเขาสู สังคมผู สูงอายุและมีจํานวน 
ผูสูงอายุมากขึ้น สงผลดีตอแนวโนม การเติบโต ของตลาดวิตามิน
และผลิตภัณฑเสริมอาหารในอนาคต โดยผูประกอบการตาง
เนนผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารเฉพาะดานมากขึ้น
เช น ผลิตภัณฑเพื่อบํารุงกระดูกและขอ เพื่อบํารุงสมอง 
เพื่อบํารุงและชวยซอมแซมเซลสสวนที่สึกหรอ บํารุงหัวใจ 
เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด เพื่อชะลอวัยและตอตาน
อนุมูลอิสระ เปนตน 

ที่มา : EuroMonitor International, October 2016 Vitamins and Dietary Supplements in Thailand.

แผนภาพแสดงมูลคาตลาดวิตามินและผลิตภัณฑเสริมอาหารของประเทศไทยป 2559 และประมาณการป 2560 - 2564
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6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ030



      จากรายงาน EuroMonitor International, October 2016 

Vitamins and Dietary Supplements in Thailand 

ระบุว า ตลาดวิตามิน และผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ประเทศไทยในป 2561 มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 62,358

ลานบาท เติบโตรอยละ 7.1 จากป 2560 ที่มีมูลคาตลาดรวม

ประมาณ 58,220 ลานบาทโดยตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารแบงยอยออกเปน 4 ตลาด ประกอบดวยตลาด

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประเภทซุปไกสกัด หรือ รังนกสกัด

ซึ่งในป 2561 มีมูลคาตลาดสูงสุด ที่ประมาณ 32,919 ลานบาท 

รองลงมาเปน ตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีมูลค าตลาด

20,876 ลานบาท ตลาดผลิตภัณฑวิตามินที่มีมูลคาตลาด 7,350 

ลานบาท และตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับเด็กที่มี

มูลคาตลาดประมาณ  1,213 ลานบาท 

      หากพิจารณาภาพรวมตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ 

เสริมอาหาร (ไมรวมตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทซุปไก

สกัดหรือรังนกสกัด และผลิตภัณฑ เสริมอาหารสําหรับเด็ก)   

ซึ่งเปนตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ และนวัตกรรม

ความงามสําหรับคนท่ีบริษัทจําหนาย ในป 2556 - 2561 มี 

อัตราเติบโตเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 8.6 จากพฤติกรรม

ผูบริโภคที่หันมา ใสใจ และดูแลสุขภาพตัวเองเพ่ือปองกันโรค 

ผานการบริโภคผลิตภัณฑ เพื่อสุขภาพตางๆมากขึ้นไมวาจะเปน

วัยรุน วัยทํางาน และผูสูงอายุ 

    

ที่มา : EuroMonitor International, October 2018 Dietary Supplements in Thailand และ Vitamins in Thailand.

     สําหรับแนวโนมการเติบโตในป 2562 EuroMonitor คาดการณวามูลคาตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทย (ไมรวมผลิตภัณฑเสริม 
อาหาร ประเภทซุปไกสกัดหรือรังนกสกัดและผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับเด็ก)  เติบโตรอยละ 9.0 เมื่อเทียบกับป 2561 อัตราการเติบโตดังกลาวสูงกวา 
อัตราการขยาย ตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ป 2562 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.7 - 3.2 7  ตอป และแนวโนมในอีก 5 ปขางหนา (ป 2562 - 2566) EuroMoni-
tor คาดวาตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทยดังกลาว จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 9.1 หรือมีมูลคา ตลาดรวม เพิ่มขึ้นเปน 
43,658 ลานบาท ในป 2566 โดยกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารทุกประเภทยังคงขยายตัว ไดอยางตอเนื่องทั้งผลิตภัณฑ เสริม อาหาร ที่มีจากสาร สกัด จากพืช เชน 
โสม กระเทียม นํ้ามันอีฟนิ่งพริมโรส สารสกัดจากใบแปะกวย เปนตน ซึ่ง EuroMonitor คาดการณอัตราเติบ โต เฉลี่ยตอป ประมาณ รอยละ 8.2 และผลิตภัณฑ 
เสริมอาหารที่ไมไดมาจากสารสกัดจากพืช เชน นํ้ามันปลา โคเอ็นไซมคิวเท็น กลูโคซามีน โปรไบโอติก สารสกัดจากโปรตีน เปนตน ซึ่ง EuroMonitor  
คาดการณอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 9.6 เนื่องจากคนไทยหันมาใหความใสใจสุขภาพโดย ใหความสําคัญ ในการดูแล สุขภาพ เชิงปองกัน มากกวา 
การรักษาโรค ดวยการเสริมสรางภูมิคุมกันใหรางกายแข็งแรง โดยผูประกอบการแตละรายตางใหความสําคัญกับการพัฒนา นวัตกรรม ของสินคา โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารกลุมพรีเมี่ยมใหมีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย เชน ผลิตภัณฑ เสริม อาหาร เพื่อความงาม ผลิตภัณฑ 
บํารุงกระดูกและขอกระดูกผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับผูสูงอายุเปนตน เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค ไดดียิ่งขึ้น 

แผนภาพแสดงมูลคาตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทยป 2561 และประมาณการป 2562 - 2566

(ไมรวมผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทซุปไกสกัดหรือรังนกสกัดและผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับเด็ก)

การตลาดและการแขงขัน
1. กลยุทธการแขงขัน

      1) นําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง

                บรษัิทเชือ่วาปจจยัทีม่ผีลตอความสําเรจ็และการเติบโตอยาง 
ยัง่ยืนทางธรุกจิ คอื คณุภาพของผลติภณัฑทีช่วยสรางความพงึพอใจ
และอัตราการซื้อซํ้าของลูกคารวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑการนํา
เสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ ที่มีคุณภาพออกสูตลาด
อยางตอเนื่อง โดยบริษัทใหความสําคัญกับการคิดคน พัฒนา 
และนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงได
มาตรฐานและปลอดภัยตอผู บริโภคเพื่อสรางความนาเชื่อถือ 
ความแตกตางจากผลิตภัณฑประเภทเดียวกันในตลาดและเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางครบถวน
     บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและวาจางผูผลิตท้ังในประเทศและ
ตางประเทศที่มีการผลิตที่ไดมาตรฐานสามารถผลิตและจัดหา 
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามสวนประกอบท่ี 
บริษัทตองการ ซึ่งเปนสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท รวมทั้ง
มีการทดสอบผลิตภัณฑทุกชนิดกอนการวางตลาดเพื่อใหมั่นใจ
ไดวาเปนผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพและเชื่อถือได อันเปนการเสริม
สรางแบรนดสินคาของบริษัทใหมีความแข็งแกรงและมีศักยภาพ 
ในการแขงขันในระยะยาว ในสวนของการจัดหาผลิตภัณฑอื่นๆ 
จากภายนอกเพื่อมาจําหนายนั้นบริษัทมีการคัดเลือกผลิตภัณฑที่
เช่ือถือไดภายใตการผลิตที่ไดมาตรฐานและไดรับอนุญาตอยาง
ถูกตอง รวมทั้งเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการยอมรับและสามารถ
แขงขันในตลาดได 
     นอกจากน้ีบริษัทมีการติดตามและวิเคราะหสภาวะตลาด
อยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและการสรรหาผลิตภัณฑ
ใหมๆใหเหมาะสมกับสภาพการแขงขันในตลาดกระแสความนิยม
และความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค รวมท้ังเพื่อ
การใชประโยชนจากผลิตภัณฑใดมากขึ้น 

2) สงเสรมิผลติภัณฑและตราสินคาใหเปนท่ีรูจกัในวงกวาง

      บริษัทมุงเนนการทําการตลาดเพื่อสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเดนของผลิตภัณฑใหแกผู บริโภคได

รูจักในวงกวางเพื่อใหเกิดการรับรู เชื่อม่ัน และจดจําตราสินคา

ของบริษัท ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค 

ซึ่งบริษัทเชื่อวาการทําการตลาดเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคมีความ

สนใจในสุขภาพมากขึ้นจะสงผลดีตอผลิตภัณฑของบริษัท โดย

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของบริษัท มีสวนประกอบ

ของสารอาหารและแรธาตตุางๆมากมายทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย

เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปผานทางผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ

คุณสมบัติและประสิทธิภาพของสวนประกอบของผลิตภัณฑน้ันๆ

ซึ่งบริษัทมีการนําเสนอความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 

เปนประจําเพื่อสรางความสนใจแกผูบริโภคผานการทําการตลาด 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ การใหขอมลูทางวชิาการ การเผยแพร

ความรูความเขาใจและคุณประโยชนตางๆของแตละผลิตภัณฑ 

ในรปูแบบทีเ่ขาใจงายผานสือ่ตางๆ อาท ินติยสาร แผนพบัโบรชัวร 

รายการโทรทัศนและเว็บไซตตางๆ เปนตน รวมถึงการใหตัวอยาง

สนิคาเพือ่กระตุนใหเกดิการทดลองใชผลติภณัฑและความตองการ

ในผลิตภัณฑนั้นๆซึ่งจะชวยใหบริษัทมีรายไดและสวนแบงตลาด

ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

    

      บริษัทมีการประชาสัมพันธสินคาและสงเสริมการขายผาน

ชองทางออนไลนตางๆ ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารกับลูกคาได 

อยางสะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทไดจัดใหมีสื่อออนไลน ไดแก 

      Facebook : Interpharma Thailand

      Instagram : interpharmaofficial

      Line@ ID: @interpharma เปนตน 

ชองทางซื้อสินคาออนไลนทางเว็บไซต

www.interpharma- store.com รวมทั้งจัดใหมี Call Center 

ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการติดตอกับบริษัทได

โดยตรงซึ่งลูกคาสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

แสดงความคิดเห็น แนะนํา ติชม หรือแจงปญหาเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการตางๆ เพื่อรับทราบความตองการของลูกคาแตละราย 

และ รับทราบปญหา เพ่ือการแกไขปรับปรุงตอไปตลอดจน

เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับลูกคาในระยะยาว

3) ขยายชองทางจําหนายไปสูตลาดตางประเทศ 

       บริษัทมีเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่จะเติบโตเปนบริษัท 

ชั้นนําในการนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพ และจะขยายชองทาง

จัดจําหนายและทําการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ

ใหกลุมลูกคาเปาหมาย สามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดงาย ซึ่งใน

ปจจบุนับรษิทัและบรษิทัยอยจาํหนายผลิตภัณฑเฉพาะในประเทศ

ผานชองทางการจําหนายตางๆที่ครอบคลุมทั้งสถานพยาบาล 

รานคา รานขายยา เครือขายรานคาปลีกสมัยใหม(โมเดิรนเทรด) 

และชองทางออนไลนตางๆ ซึ่งตามแผนการสรางความเติบโต

ในอนาคตบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายชองทางการจําหนายผลิต

ภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทไปยังตลาดใหมๆ ในตาง

ประเทศเพื่อเปนโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหแกบริษัทโดยวาง

แผนการทําการตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัททุก

ผลิตภัณฑในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศใน

กลุม CLMV ประเทศอื่นๆในเอเชีย เชน ประเทศ เกาหลีใต และ

จีน เปนตน รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการเปดตลาด

ในภูมิภาคยุโรป และอเมริกา

       ท้ังนี้ บริษัทอยูในชวงเริ่มตนของการทําการตลาดในตาง

ประเทศที่ได  เริ่มวางรากฐานทางธุรกิจโดยเฉพาะในดาน

บุคลากร ความรูความเขาใจ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ 

และกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําการคาในประเทศ

นั้นๆ ซึ่งบริษัทมุ งเน นการสรางความสัมพันธอันดีกับคู ค า  

เครือขายทางธุรกิจในตางประเทศ โดยมีการเข าร วมงาน 

สัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินคา รวมถึงการ

รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจําหนายสินคาในตาง

ประเทศ เชน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริม

การสงออก เปนตน เพื่อเปนการสํารวจตลาดและสรางโอกาส

ในการเขาสูตลาดของประเทศนั้นๆ  

 

แผนภาพแสดงมูลคาตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปากของประเทศไทยป 2560 และประมาณการป 2561 - 2565

7ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสอง ป 2562 และแนวโนมป 2562 โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
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6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 031



      ตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ (Skin Care) ซึ่งเปนตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูจําหนาย ไดแก  ผลิตภัณฑ YUUU 

Probiotic Premium Cleansing Mousse และผลิตภัณฑ TS6 - Lady Health เปนตน พบวาตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณของ

ประเทศไทยในป 2560 (อางอิงจากรายงานของ EuroMonitor International, May 2018 Skin Care in Thailand) มีมูลคา

ตลาดรวม 76,356 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตรอยละ 7 ตอป เมื่อเทียบกับป 2559 โดยตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ ประกอบดวย

ตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวหนา (Facial Care) มีมูลคาตลาด 64,873 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85 ของมูลคาตลาดรวม ตลาดผลิตภัณฑ

ดูแลผิวกาย (Body Care) มีมูลคาตลาด 9,125 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของมูลคาตลาดรวม และที่เหลือเปนตลาดผลิตภัณฑ 

ดูแลผิวชนิดอ่ืนๆ เชน ครีมทามือ เปนตน มีมูลคาตลาด 2,358 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 ของมูลคาตลาดรวม โดยการเติบโต

ของตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ ในปจจุบันนั้นมีปจจัยสนับสนุนจากความตองการใชผลิตภัณฑดูแลผิวท่ีมีสวนผสมจากธรรมชาต ิ

และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารเคมีมากขึ้น โดยผลิตภัณฑดูแลผิวชนิดมูสและวิปโฟมที่มีสารที่ชวยเพิ่มความชุมชื้นของผิว 

(Extra Moisturing) เริ่มไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในกลุมผูบริโภคคนไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ตราสินคาผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ

ที่ไดรับความนิยมและมีสวนแบงตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดวย Artistry, Olay, Mistine, Garnier และ Nivea Visage 

ซึ่งมีสวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 28 ของตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณท้ังหมด สําหรับแนวโนมการเติบโตของตลาด

ดูแลผิวพรรณ EuroMonitor คาดการณวา ในป 2561 - 2565 ตลาดดูแลผิวพรรณจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 6.4 ตอป 

หรือคิดเปนมูลคาตลาดรวม 104,200 ลานบาท ในป 2565

3) ตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปาก
     ตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปาก(Oral Care) ซ่ึงเปนตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูจําหนายและเปนเจาของตราสินคา 
คือ ผลิตภัณฑยาสีฟน YUUU Advance Probiotic & Pine Needle พบวาตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปากของประเทศไทยในป 2560 
(อางอิงจากรายงานของ EuroMonitor International, May 2018 Oral Care in Thailand) มีมูลคาตลาดรวม 22,176 ลานบาท 
และมีอัตราการเติบโตรอยละ 8.3 ตอป เมื่อเทียบกับป 2559โดยตลาดผลิตภัณฑ ดูแลชองปาก แบงออกเปน ตลาดผลิตภัณฑยาสีฟน
มีมูลคาตลาด 11,561 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52 ของมูลคาตลาดรวม ตลาดผลิตภัณฑ นํ้ายาบวนปาก มีมูลคาตลาด 5,447 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25 ของมูลคาตลาดรวม สําหรับมูลคาตลาดสวนที่เหลือประกอบดวย ตลาดผลิตภัณฑแปรงสีฟน ตลาด
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นปาก และตลาดผลิตภัณฑไหมขัดฟน โดยในป 2555 - 2560 ตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปากมีอัตราเติบโตเฉลี่ยตอป
รอยละ 8.0 ซึ่งเปนตลาดที่ยังเติบโตไดตอเนื่องจากการขยายตัวของจํานวนประชากรผูสูงอายุที่หวงใย รักษาสุขภาพท่ีดีในชองปาก
ในทุกๆวัน เพื่อสุขภาพชองปากท่ีดีในระยะยาวโดยผลิตภัณฑ ยาสีฟนสูตรพรีเมี่ยมที่มีสวนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติกําลังเปน
สินคาที่นิยมของตลาดในปจจุบัน ท้ังนี้ ตราสินคาผลิตภัณฑดูแลชองปากที่ไดรับความนิยมและมีสวนแบงตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก 
ประกอบดวย คอลเกต ลิสเตอรรีน ซิสเท็มมา กลิสเทอร และคอลเกตพลักซ มีสวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 60 ของตลาด
ผลิตภัณฑดูแลชองปากทั้งหมด

ที่มา : EuroMonitor International, May 2018 Skin Care in Thailand.

แผนภาพแสดงมูลคาตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณของประเทศไทยป 2560 และประมาณการป 2561 - 2565
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6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ032



      สําหรับแนวโนมการเติบโตในป 2561  - 2565 หรือในอีก 5 ปขางหนา EuroMonitor คาดวามูลคาตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปาก
ของประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 6.6 ตอป หรือมีมูลคาตลาดรวมเพิ่มขึ้นเปน 30,544 ลานบาท ในป 2565 โดยมี
ปจจัยสนับสนุนหลักจากผูบริโภคที่หันมาใหความใสใจและดูแลสุขภาพของชองปากมากขึ้น ซึ่งปจจุบันคนไทยมีความตองการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑที่มีความซับซอนและหลากหลาย โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑดูแลชองปากในกลุมยาสีฟนพรีเม่ียมที่มีสวนผสม
ของสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติมากขึ้น เชน นํ้ามันสน น้ํามันหอมระเหยจากมะนาว น้ํามันทีทรี วานหางจระเข สารสกัดจาก
สาหรายทะเลเปนตน นอกจากน้ีคนไทยยังมีแนวโนมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรงสีฟนไฟฟาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากปจจัย
สนับสนุนขางตนจึงสงผลใหมูลคาตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปากโดยรวมมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นตามประมาณการ ทั้งน้ีหากพิจารณา
ในสวนของผลิตภัณฑยาสีฟน EuroMonitor คาดการณวา ในป 2561 - 2565 ตลาดผลิตภัณฑยาสีฟนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป
รอยละ 5.1 และยังคงเปนตลาดที่มี มูลคาตลาดสูงสุดในกลุมตลาดผลิตภัณฑดูแลชองปาก หรือมีมูลคาตลาดเทากับ 14,797 ลานบาท
ในป 2565 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ในผลิตภัณฑดูแลชองปาก คือ ผลิตภัณฑน้ํายาบวนปาก คาดการณมูลคาตลาด
รวม 9,110 ลานบาท หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 10.8 ตอป 

4) ตลาดยา
  หากพิจารณาตลาดผลิตภัณฑยาที่มีความเกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูจําหนายและเปนตัวแทนจําหนาย คือ ผลิตภัณฑ
โบทูลินั่มท็อกซิน และ ผลิต ภัณฑไฮยาลูโรนิค แอซิด ฟลเลอร (“ฟลเลอร”) โดยผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภทน้ีจัดเปนผลิตภัณฑท่ีนิยม
ใชในธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม ซึ่งธุรกิจ นี้มีการเติบโตสูงสุดติดอันดับ 1-2 ของอุตสาหกรรมดาวรุงในชวง 3 ปที่ผานมา8

เนื่องจากผู บริโภคใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและบริการทางการแพทยของไทยมีคุณภาพและราคาไมแพง ทั้งนี้ 
ขอมูลจากผูประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมความงามดวยแพทย (ที่มา : หนังสือพิมพไทยโพสต วันที่ 23 สิงหาคม 2561, 
https://www.thaipost.net/main/detail/16001) ระบุวาในป 2561 ตลาดผลิตภัณฑโบทูลิน่ัมท็อกซิน และตลาดผลิตภัณฑ
ฟลเลอร มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 2,000 ลานบาท เติบโตจากปกอนหนาประมาณรอยละ 20 ซึ่งสามารถจําแนกเปนตลาดยอย คือ 
ตลาดผลิตภัณฑฟลเลอร มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 30 - 40 ตอป สวนตลาดผลิตภัณฑโบทูลินั่มท็อกซินมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 10 - 15 ตอป 
  

8 ที่มา : รายงานการวิจัยทางธุรกิจหัวขอ 10 อันดับธุรกิจเดนป 2560 ป 2561 และป 2562 โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ที่มา : EuroMonitor International, May 2018 Oral Care in Thailand.
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5) ตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยง
      ธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทยมีการเติบโตสูงสุดเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศอันดับ
รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ตามลําดับ การเติบโตดังกลาวเปนผลมาจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งภาวะที่คนเปนโสด คูแตงงานที่ไมมีบุตร กลุมประชากรวัยคุณภาพที่มีจํานวนมากขึ้น รวมถึงผูบริโภคเริ่มกลับมามีกําลังซื้อทําใหคน
ยุคปจจุบันหันมานิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นสงผลใหธุรกิจที่เก่ียวของกับสัตวเลี้ยงมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา
10 ป และยังมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต 

      ขอมูลจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (นิตยสาร K SME Inspired ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561) เปดเผยวาตลาดธุรกิจ
สัตวเลี้ยงในป 2561 มีมูลคาตลาด 32,230 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากป 2560 โดยธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงมีมูลคาตลาดใหญท่ีสุด
คิดเปนมูลคาตลาด 14,630 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 45 ของตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยง ธุรกิจท่ีมีมูลคาตลาดรองลงมา ไดแก 
ธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบนํ้าตัดขน โรงเรียนฝก โรงแรม และบริการอื่นๆ มีมูลคาตลาด 10,230 
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 ของตลาดธุรกิจสัตวเล้ียง และธุรกิจสินคาอื่นๆ เกี่ยวของ อาทิ เสื้อผา เครื่องประดับและของเลน
สําหรับสัตวเลี้ยง มีมูลคาตลาด 7,370 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 23 ของตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยง

      สําหรับจํานวนสัตวเลี้ยงในประเทศไทย EuroMonitor Internationalเปดเผยวาภาพรวมของจํานวนสัตวเลี้ยงเติบโตอยาง
ตอเนื่องเฉลี่ย 2.5 ลานตัว หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23 ภายใน 5 ป โดยในป 2560 มีจํานวนของสัตวเล้ียงรวมกวา 13.2 ลานตัว จํานวน
นี้แบงเปนสัดสวนของสุนัขรอยละ 62 หรือ 8.2 ลานตัว สัดสวนของแมวรอยละ 23 หรือ 3 ลานตัว และสัตวเล้ียงประเภทอื่นๆ
รอยละ 15 หรือ 2 ลานตัว เติบโตจากป 2559 ที่มีจํานวนสัตวเล้ียงที่ 12.6 ลานตัว 

6) ตลาดธุรกิจสุขภาพสัตว
   ตลาดธุรกิจสุขภาพสัตว (Animal Health) เปนตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพสัตว และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว
ครบวงจร โดยขอมูลของสมาคมธุรกิจเวชภัณฑสัตวไทย(Thai Animal Health Products Association)และขอมูลกลุมธุรกิจ
สุขภาพสัตวในเครือบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ระบุวาระหวางป 2556 - 2560 ธุรกิจสุขภาพสัตวในไทยมีมูลคาตลาดเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 2.48 ตอป โดยในป 2561 คาดการณวาธุรกิจสุขภาพสัตวจะมีมูลคาตลาดประมาณ 34,582 ลานบาท เติบโตเพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.48 เมื่อเทียบกับป 2560 อันเปนผลมาจากการขยายตัวของการใชในภาคการผลิตปศุสัตวและการใชในโรงงานอาหารสัตว
สงผลทําใหความตองการใชผลิตภัณฑสุขภาพสัตวเพิ่มข้ึนตามไปดวย โดยโรงงานอาหารสัตวมีการใชผลิตภัณฑสุขภาพสัตวเปนสาร
ผสมลวงหนาหรือพรีมิกซ(Premix) ในการผลิตอาหารสัตวคิดเปนสัดสวนสูงที่สุดประมาณรอยละ 35 ของมูลคาตลาดทั้งหมด 
และผลิตภัณฑสุขภาพสัตวสวนท่ีเหลืออีกประมาณรอยละ 65 ของมูลคาตลาดทั้งหมดกระจายอยูในภาคการผลิตปศุสัตวและประมง 
ไดแก สุกร ไก เนื้อ สัตวนํ้า (กุงและปลา) เปนตน

       สําหรับแนวโนมธุรกิจสัตวเลี้ยงในอนาคต (ขอมูลจากนิตยสาร K SME Inspired ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 และ https://posi-
tioningmag.com) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสัตวเลี้ยงไทยคาดการณวาตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทยจะสามารถเติบโต
ร้อยละ 5 - 10 ตอปในอีก 10 ปขางหนา โดยปจจัยที่สงผลตอการเติบโตของตลาดสัตวเล้ียง เชน จํานวนคนโสดและคนอายุยืน
ขึ้นมากขึ้น คนแตงงานแลวไมมีบุตรหรือมีแคคนเดียวจึงตองการสัตวเลี้ยงมาเติมเต็ม กลุ มคนรักสัตวนิยมเลี้ยงสัตวเสมือนเปน
สวนหนึ่งของครอบครัวจึงเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพสูง วิวัฒนาการทางการแพทยที่ดีขึ้นมีสถานท่ีและที่พักอาศัยสําหรับสัตวเลี้ยง
เพิ่มขึ้น ซึ่งจากปจจัยสนับสนุนขางตนทําใหตลาดธุรกิจสัตวเล้ียงมีโอกาสเติบโตไดตามที่คาดไว 

ที่มา :  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน),                                                    ที่มา : EuroMonitor International 
        นิตยสาร K SME Inspired (พฤศจิกายน 2561)

จํานวนสัตวเลี้ยงในประเทศไทย ป 2560ตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทย ป 2560
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• การแขงขัน   
      ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัยที่บริษัทจําหนายจัด
ประเภทเป นผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งมีสถานการณการ
แขงขันสูง โดยมีผู ประกอบการ ในธุรกิจน้ีเปนจํานวนมากทั้ง
โรงงานที่ผลิตและจําหนายเอง โรงงานรับจางผลิตสินคาให
ผูประกอบการตางๆผูประกอบการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
หรือบริษัทสาขาของบริษัทในตางประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย 
ซึ่งทิศทางการแขงขันสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่หัน
มาใสใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การใหความสําคัญตอการดูแลและ
เสริมสรางภาพลักษณท้ังรูปรางและหนาตาใหดูดี ตลอดจน
ทิศทางของประชากรของประเทศไทย ท่ีกําลังจะกาวสูสังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณในป 2564 รวมท้ังการท่ีผูบริโภคตองการ
หลีกเลี่ยงผลขางเคียงจากการใชยาในการรักษาตางเปนปจจัย
สําคัญในการเลือกใช ผลิตภัณฑสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง กลุมผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัยที่มีนวัตกรรม
ที่ ให คุณค าทางโภชนาการและมีหลักฐานการวิจัยแล วว า 
สารอาหารบางช นิด มีประสิทธิภาพในการป  องกัน โรค
และสงเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลขางเคียง เชนชวยเรื่อง
ความจํา ระบบยอยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียนเลือด 
การนอนหลับ บํารุงสายตา กระดูก กลามเน้ือ ชวยขับถาย 
เปนตน นอกจากนี้การแขงขันของผูประกอบการตางๆยังมาจาก
การคนหาผลิตภัณฑของผูบริโภคสามารถทําไดงายจากการรับรู
และเขาถึงขอมูลขาวสารที่เก่ียวของไดอยางรวดเร็วผานชองทาง
ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนตางๆและสามารถ
หาซื้อผลิตภัณฑสุขภาพไดสะดวกมากขึ้นจากหลายชองทาง 
เชน รานขายยาและรานคาปลีกสมัยใหม ชองทางออนไลน 
ตัวแทนขายตรง เปนตน ทําใหมีการนําเสนอผลิตภัณฑตางๆ
เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคมากขึ้น ตลาดผลิตภัณฑสุขภาพ
สําหรับสัตวเลี้ยงมีการแขงขันสูงมีผู ประกอบการในธุรกิจเปน
จํานวนมาก เนื่องจากปจจุบันสัตวเลี้ยงนับเปนสวนหนึ่งที่
เขามามีบทบาทตอไลฟสไตลการดํารงชีวิต มีคนที่ครองโสด
มากขึ้น คู แตงงานที่ไมมีบุตรและการกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุ 
มีคนอายุที่ยืนยาวมากขึ้น มีลูกนอยลงทําใหสัตวเลี้ยงเสมือน
เปนเพื่อนหรือเปนเสมือนลูกทดแทน ทําใหเกิดจํานวนสัตวเล้ียง
ในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้นและสงผลดีตอธุรกิจท่ีเก่ียวของ
กับสัตวเลี้ยงไดรับผลดีและมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 
      สําหรับตลาดผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตวมีการแขงขันคอนขาง
สูงโดยมีผูประกอบการในธุรกิจเปนจํานวนมากทั้งผู ประกอบ
การในธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑสําหรับสัตว เลี้ยงและปศุสัตว  เป นตน 
โดยทิศทางการแขงขันสอดคลองกับการขยายตัวของการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพในภาคการผลิตปศุสัตวและโรงงานอาหารสัตว
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่สําคัญในการกํากับ
ดูแลการผลิตปศุสัตวใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนไป
ตามมาตรฐาน ไดสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตวปลอดการใช้
ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินคาปศุสัตวแบบครบวงจรซ่ึง
เปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรวาดวยการจัดการการ
ดือ้ยาตานจลุชพีประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีเปาหมาย
ในการลดการใชยาตานจุลชีพในสัตวลงรอยละ 30 ภายใน
ป พ.ศ. 2564 ซ่ึงจากปจจัยสนับสนุนดังกลาวทําใหปริมาณ
ความตองการใชผลิตภัณฑท่ีส งเสริมการเล้ียงสัตวเพื่อการ
บริโภคโดยลดการใชยาปฏิชีวนะมีแนวโนมสูงขึ้นและสงผลดี 
ทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตวมีโอกาส
เติบโตเพิ่มขึ้น

      ภาพรวมการแขงขันในกลุมผลิตภัณฑสุขภาพทั้งสําหรับ
คนและสําหรับสัตวนั้นผูประกอบการสวนใหญเนนการแขงขัน
ด านคุณภาพและสูตรของผลิตภัณฑ ภาพลักษณของตรา
สินคา และทัศนคติที่มีตอตราสินคาและผลิตภัณฑเปนหลัก
โดยมีป จจัย เสริมอื่นๆที่ เป นองค ประกอบสําคัญในการ 
พิจารณาเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค เชน ช่ือเสียงของผูผลิต 
ราคา กิจกรรมสงเสริมการตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิต รูปลักษณของบรรจุภัณฑ  ชองทางการจัดจําหนาย 
เปนตน หากผลิตภัณฑใดมีความนาเช่ือถือสูงมีภาพลักษณ
ของตราสินคาที่ดีมีความแตกตางโดดเดนเหนือผลิตภัณฑ
คู แขงรายอื่น ผลิตภัณฑมีความหลากหลายและตอบโจทย 
ความตองการของผู บริโภคมากที่ สุด รวมทั้งยังมีช องทาง 
ในการเลือกซื้อสินคาที่ง ายและสะดวก ผลิตภัณฑนั้นก็มี
โอกาสไดรับการเลือกซ้ือหรือเลือกใชจากผูบริโภคสูงขึ้นสภาพ
การแข งขันในตลาดในแต ละกลุ มผลิตภัณฑที่บริ ษัทและ
บริษัทยอยจําหนาย แบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี
• กลุมผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัย 
     ผลิตภัณฑกลุมซินไบโอติก ไดแก Probac 7, Probac 10 
Plus, InuFOS ซึ่งเปนผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีบริษัทเปนผูบุกเบิก
และมีความแตกตางจาก ผลิตภัณฑเสริมอาหารอื่นๆที่จําหนาย
ในตลาด มีคูแขงขันในตลาดเพียงไมกี่ราย ซึ่งสวนใหญเปน
บริษัทที่นําเขาผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ หลากหลายกลุมสินคา
และตราสินคาจากตางประเทศ เช น บริษัทแอบบอต 
ลาบอแรตอรีส จํากัด (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร Biogaia) 
ซึ่งมีขนาดธุรกิจทั้งรายได และสินทรัพยที่แตกตางจากบริษัท
ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบกันไดหากพิจารณาเพียงขนาด
ธุรกิจว าบริษัทใดเปนคู แข งสําคัญในระดับเดียวกับบริษัท 
โดยการแขงขันจะเปนการแขงขันดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
ที่ผูบริโภครับรู ไดจากการสื่อสารผานชองทางตางๆ เพื่อให 
ผู้บริโภคตระหนักและรับรู คุณประโยชนของผลิตภัณฑทําให
เกิดการซื้อใหมและการซื้อซํ้าสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหาร
อื่ นๆในก ลุ  ม น้ีที่ บริษัทจํ าหน  าย  เช น  ผ ลิตภัณฑ  เพื่ อ
ภูมิคุ มกันรางกาย ผลิตภัณฑโอเมกา 3 ผลิตภัณฑรวมสาร     
อาหารเพื่ออวัยวะสําคัญ ผลิตภัณฑรวมสารตานอนุมูลอิสระ 
ผลิตภัณฑวิตามินรวม คู แขงขันเปนบริษัทผู ผลิตหรือผู แทน
จําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารทั้งในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งมีลักษณะจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารทั่วไปท่ีผู บริโภค
รับประทานเพื่อได รับสารอาหารครบถวนหรือบริโภคให  
มีสุขภาพแข็งแรง เชน บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด 
(มหาชน) (ผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใตตราสินคา MEGA We 
Care) บริษัท เอ็นบีดี เฮลทแคร จํากัด (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ภายใตตราสินคา Vistra) บริษัท แบลคมอรส จํากัด (ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารภายใตตราสินคา Blackmores) เปนตน ซึ่งบริษัท
คูแขงดังกลาวมีขนาดธุรกิจทั้งรายไดและสินทรัพยที่แตกตาง
จากบริษัททําใหไมสามารถเปรียบเทียบกันไดหากพิจารณา
เพียงขนาดธุรกิจวาบริษัทใดเปนคูแขงสําคัญในระดับเดียวกับ
บริษัท  

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 035



• กลุมผลิตภัณฑนวัตกรรมความงาม          
      ผลิตภัณฑหลักของบริษัทในกลุ มผลิตภัณฑนวัตกรรม
ความงาม ไดแก  ผลิตภัณฑฟลเลอร Perfectha และผลิตภัณฑ
โบทูลินั่มท็อกซิน NABOTA โดยมีคูแขงขันที่สําคัญ เชน บริษัท 
เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑโบทูลินั่มท็อกซิน 
Dysport) บริษัท แอลเลอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ
ฟลเลอร Juvederm, ผลิตภัณฑโบทูลินั่ม ท็อกซิน Botox) 
บริษัท กัลเดอรมา (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑฟลเลอร 
Restylane, Emervel) บริษัท เมิรซ เฮลธแคร (ประเทศไทย) 
จํากัด (ผลิตภัณฑฟลเลอร Belotero, ผลิตภัณฑโบทูลินั่ม
ท็อกซิน Xeomin) เปนตน ซึ่งบริษัทเหลาน้ีสวนใหญเกือบ
ทั้งหมดเปนบริษัทขามชาติหรือเปนบริษัทสาขาของบริษัท
ตางประเทศที่มีขนาดธุรกิจใหญกวาบริษัทหลายเทาตัว (วัดตาม
ขนาดรายได) และมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายครบวงจร เชน 
เวชภัณฑยา เวชสําอาง เปนตน โดยคูแขงขันที่มีขนาดธุรกิจ 
และมีสายผลิตภัณฑใกลเคียงกันกับบริษัท เชน (1) บริษัท 
เมดิเซเลส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมลงทุนระหวางบริษัทสัญชาติ
ไทยและเกาหลีใต ประกอบธุรกิจนําเขาและเปนตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑฟลเลอร Neuramis และผลิตภัณฑโบทูลินั่มท็อกซิน 
Neuronox จากประเทศเกาหลีใต และ (2) บริษัท บอน - ซอง จํากัด 
เป นบริษัทสัญชาติไทย ซึ่งประกอบธุรกิจนําเข า และเปน
ตวัแทนจาํหนายผลติภัณฑโบทูลนิัม่ทอ็กซนิ Hugel Toxin เปนตน

• กลุมผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตว
      ผลิตภัณฑเพื่อดูแลและสงเสริมสุขภาพของสัตวเลี้ยง แบง
ออกเปน 2 กลุมตามลักษณะผลิตภัณฑ คือ
1) กลุมผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตวเลี้ยง
ที่ไมนับอาหารสัตวเลี้ยง คูแขง ที่ สําคัญในกลุมนี้ ประกอบดวย 
• กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโภชนเภสัชสําหรับสัตวเลี้ยง
      คู แข งขัน ในกลุ มน้ี ส วนใหญเปนผู ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สําหรับสัตวเลี้ยง ใน ประเทศไทย ไดแก
บริษัท โอ สแควร ดิสทริบิวชั่น จํากัด (ผลิตภัณฑเสริม 
อาหาร Mega O.F.A. Plus) บริษัท ยู โนเวท เน็ตเวิร ค 
จํากัด (ผลิตภัณฑ เสริมอาหาร Ferric Plus-K, Caredio
-Balance เปนตน) บริษัท ที.เจ. แอนนิมัล เฮลท จํากัด 
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN,
 SYNOQUIN เปนตน) 
• กลุ มธุรกิจผลิตภัณฑแชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสําอาง
และเวชภัณฑ สําหรับสัตวเลี้ยง
   คูแขงขันในกลุมนี้มีทั้งบริษัทที่นําเขาสินคามาเพื่อจําหนาย 
และ บริษัทที่เปนผูผลิตและจําหนายเอง ไดแก บริษัท แอนิเทค 
โทเทิล โซลูชั่น จํากัด (ผลิตภัณฑแชมพู Hartz) บริษัท เวอรแบค
(ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑแชมพู Allermyl) บริษัท 
ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท จํากัด (ผลิตภัณฑแชมพู Vet Novel) 
บริษัท เบสซี่ แอรอน จํากัด (ผลิตภัณฑ แชมพู Canine Care) 
บริษัท เว็ทเทอรินา (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ แชมพู 
Dermasebb) เปนตน ท้ังน้ี คู แขงขันท่ีมีขนาดธุรกิจ (วัดตาม
ขนาดรายได) และมีสายผลิตภัณฑใกลเคียงกันกับบริษัทยอย 
(อินเตอรเวทตา) เชน บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิรค จํากัด บริษัท 
ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท จํากัด บริษัท เบสซี่ แอรอน จํากัด เปนตน 

2) กลุมผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง
      คูแขงขันทางตรงในกลุมผลิตภัณฑ อาหารสัตวเลี้ยง คือ
ผู  ผลิตและจํ าหน  ายอาหารแปรรูปสํ าหรับสัตว  เลี้ ยง ใน
ประเทศไทยซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบเน้ือไกและปลาคุณภาพสูงเชน
เดียวกับ วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอาหารสําหรับคน เชน บริษัท 
ฟูดอินโนวา เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด (ผลิตภัณฑอาหาร
แมว Nekko) บริษัท ไฮ คิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (ผลิตภัณฑ
อาหารสัตวเล้ียง Felina Canino) เปนตน สําหรับคูแขงขัน
ทางออมสวนใหญเป นบริษัทขามชาติ ท่ีเป นผู ผลิตอาหาร 
สัตวเล้ียงช้ันนํา และมีสาขาในประเทศไทย เชน บริษัท โรยัล 
คานิน (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑอาหารสัตวเล้ียง Royal 
Canin) บริษัท ฮิลส เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
(ผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง Hill’s Science Diet) เปนตน 
ที่ เหลือเป นผู นําเข าผู ผลิตอาหารสัตว  เ ล้ียงและอุปกรณ
สําหรับสัตวเลี้ยง เชน บริษัท เยี่ยมพาณิชย เพ็ทฟู ด จํากัด 
(ผลิตภัณฑอาหารสัตวเล้ียง Orijen) เปนตน อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจาก บริษัทยอย (อินเตอรเพ็ททรินา) เพิ่งเริ่มประกอบ
ธุรกิจและจําหนายผลิตภัณฑในป 2561 ดังน้ันขนาดธุรกิจ
ของกลุ มผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยงของอินเตอรเพ็ททรินา
จึ งยั งไม สามารถเปรียบเทียบกับคู แข  งขันรายอ่ืนๆ ใน
อุตสาหกรรมได ทั้งขนาดรายไดและสินทรัพย
• กลุมผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตว 
      ผลิตภัณฑหลักในกลุมผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตวสวนใหญ
เป นผลิตภัณฑสารผสมลวงหนาและผลิตภัณฑสุขศาสตร 
โดยคูแขงขันในธุรกิจที่สําคัญในกลุมนี้ทั้งหมดเปนผูผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตว ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ไดแก บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จํากัด (ผูผลิต
และจัดจําหนายเวชภัณฑสําหรับสัตวสัญชาติอเมริกา) บริษัท 
แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จํากัด (ธุรกิจสุขภาพสัตวเครือของ
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)) บริษัท ออลเทค ไบโอ
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท เวทโปรดักส แอนด 
คอนซัลแตนท จํากัด เปนตน อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทยอย
(อินเตอรเว็ทตา)เพ่ิงเริ่มประกอบธุรกิจและจําหนายผลิตภัณฑ
สําหรับปศุสัตวในไตรมาส 4 ป 2560 ดังน้ัน ขนาดธุรกิจของ 
กลุมผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตวของอินเตอรเวทตาจึงไมสามารถ
เปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆในอุตสาหกรรมไดทั้งขนาด
รายไดและสินทรัพย
• ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
      ลูกคาที่สั่งซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญ
เปนลูกคา ที่เปนผูประกอบการตางๆ ไดแก สถานพยาบาล 
รานเพ็ทช็อป ธุรกิจฟารม ปศุสัตว รานขายยาอิสระแบบดั้งเดิม
รานขายยาสมัยใหม และรานคาปลีกสมัยใหม (โมเดิรนเทรด) 
เปนตน ซึ่งซื้อผลิตภัณฑของบริษัทและบริษัทยอยไปเพื่อ
จําหนายหรือใหบริการแกผู บริโภคสุดทาย(End Users) 
อีกทอดหน่ึง นอกจากน้ียังมีลูกคาที่ เป นผู บริโภคสุดทาย
(End Users) ไดแก บุคคลทั่วไป ผูใชบริการ สถานพยาบาล
เจาของสัตวเล้ียง ผูประกอบ การปศุสัตว เกษตรกร เปนตน
ซ่ึงมีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑโดยตรงจากบริษัทและบริษัทยอย 
ผ านทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย อยและช องทาง 
จําหนายแบบออนไลนโดยใช Social Network ตางๆของ
บริษัท เช น เว็บไซต www.interpharmastore.com, 
Facebook, Line@ และ Instagram เปนตน รวมทั้งสั่งซื้อ
ผานทีมงานขาย ของซิลลิคฟารมาในกรณี ของลูกคาประเภท
รานขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)  

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ036



6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 037

     นอกจากนี้ หากพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายซึ่งเปนผูบริโภคหรือผูใชผลิตภัณฑ (End Users) ที่มีแนวโนมความตองการผลิตภัณฑ
กลุมตางๆ ของบริษัท และบริษัทยอย สามารถแบงตามลักษณะผลิตภัณฑได ดังนี้ 
• ผลิตภัณฑสุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับคน
      ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัย  มีกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก กลุมคนวัยทํางาน และผูสูงอายุ ที่มีระดับรายไดปานกลางถึงสูง
และใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงดวยการใชสารอาหารทดแทนโดยไมใชยา 
      ผลิตภัณฑนวัตกรรมความงาม  มีกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก กลุมวัยรุนวัยทํางานที่มีระดับรายไดปานกลางถึงสูงมีความใสใจดาน
สุขภาพความงามและใหความสําคัญกับการมีใบหนาและผิวพรรณที่สวยงาม
• ผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตว
      มีกลุมลุกคาเปาหมาย ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ผูประกอบการปศุสัตว ผูผลิตอาหารสัตวและเจาของสัตวเล้ียงที่มีความใสใจ
ในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของสัตวที่เลี้ยง

1/ ไดแก การออกบูธ  ลูกคา VIP และพนักงาน เปนตน
2/ ไดแก เว็บไซต, Line, Facebook และ Call Center เปนตน

รายไดจากการขาย

ลักษณะลูกคา
ป 2560

ลานบาท

1. โรงพยาบาลและคลินิก 96.95 39.20

รอยละ

ป 2561

ลานบาท

168.38 53.15 127.98

9.87

34.46

2. รานขายยาสมัยใหมและรานคาปลีกสมัยใหม 8.88 3.59 22.21 7.01

3. รานขายยาอิสระ 7.42 3.00 13.09 4.13

4. โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว 23.79 9.62 26.62 8.40

5. รานเพ็ทช็อป และบริษัทจําหนายเวชสําอาง
    และเวชภัณฑสัตว 

55.94 22.62 65.45 20.66

6. ผูบริโภคทั่วไปหรือผูใชผลิตภัณฑ (End Users) 54.31 21.97 21.08 6.65

รวมรายไดจากการขาย 247.29 100.00 316.83 100.00 100.00371.33

รอยละ

ป 2562

ลานบาท รอยละ

36.65

20.49 5.52

40.36

82.75

63.10 16.99

22.29

10.87

     ในป 2560 - 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของไปยังลูกคากลุมตางๆ จําแนกตามลักษณะ 
ลูกคาแตละประเภท ดังนี้

ทีมงานขาย

จําหนายตรงไปยัง End - Users โดย
ทีมขาย1/ และชองทางออนไลน2/

รานขายยาอิสระ
(Independent Pharmacies)

- โรงพยาบาล คลินิกรักษาโรคทั่วไป/
  ความงาม / ทันตกรรม
- รานขายยา และรานคาปลีกสมัยใหม
- โรงพยาบาลสัตว และคลินิกสัตว
- รานเพ็ทช็อป และบริษัททั่วไป

End - Users ไดแก บุคคล
ทั่วไป ผูใชบริการ
สถานพยาบาล เกษตรกร
ผูประกอบการปศุสัตว
เจาของสัตวเลี้ยง เปนตน

(Outsource)

กลุมลูกคา

บริษัท
และบริษัทยอย



• นโยบายกําหนดราคา
      ผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยจําหนายมีทั้งผลิตภัณฑ
ภายใตตราสินคาของบริษัทและบริษัทยอยเอง ผลิตภัณฑของ
เจาของสินคารายอื่นที่บริษัท เปนตัวแทนจําหนายหรือซ้ือมา
เพื่อมาจําหนายตอใหแกลูกคาซ่ึงในกรณีที่เปนผลิตภัณฑภายใต
ตราสินคาของบริษัทและบริษัทยอยเอง บริษัทกําหนดราคา
ขายดวยวิธีตนทุนบวกอัตรากําไร (Cost Plus Margin) 
โดยพิจารณาถึงตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของรวมทั้ง
ปจจัยอื่นๆ เชน การวางตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑ 
การยอมรับในตัวผลิตภัณฑของลูกคา ความตองการซื้อสินคา
ขนาดบรรจุของสินคา เปนตน โดยมีการกําหนดราคาสินคา
มาตรฐาน (Standard Price List) ของแตละสินคาในแตละ
ช องทางการจําหนายตามความเหมาะสม โดยราคาขาย
สินคาตองสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดได อยางไรก็ตาม
ราคาขายสินคาอาจมีการปรับลดราคาลงจากราคามาตรฐาน
เพื่อรองรับกิจกรรมสงเสริมการขายหรือโปรโมชั่นในรูปแบบตางๆ 
เชน การใหสวนลดราคา การใหของแถม เปนตน ในขณะเดียวกัน
ก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับกับคาใชจายใน
การขาย บริหารและคาใชจายดําเนินงานตางๆของบริษัทได  
สําหรับกรณีสินคาที่บริษัทและบริษัทยอยเปนตัวแทนจําหนาย
หรือซื้อมาเพื่อมาจําหนายตอใหแกลูกคา ราคาขายสินคาสวนใหญ
ถูกกําหนดโดยเจาของสินคาหรือตัวแทนจําหนายสินคานั้นๆ 
ซ่ึงตองเปนราคาที่บริษัทสามารถทํากําไรไดตามสมควรหลัง
หักตนทุนขายและคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาโดยเจาของสินคาหรือตัวแทนจําหนาย
สินคานั้นๆ จะมีการแจงใหบริษัทและบริษัทยอยทราบลวงหนา 
เพื่อใหบริษัทไดเตรียมการวางแผนการขายไดอยางเหมาะสม

• การจําหนายและชองทางการจําหนาย
      บริษัทและบริษัทยอยจําหนายสินคาในประเทศทั้งหมดโดย
จําหนายผานชองทางการจําหนาย 2 ชองทาง คือ

1) ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทยอย 
     บริษัทและบริษัทยอยมีทีมงานขายทําหนาที่เปนผูหาติดตอ
สรางสัมพันธและดูแลการขายสินคากับลูกคากลุมตางๆ ไดแก
ผู ประกอบการสถานพยาบาล ท้ังคนและสัตว  สถานเสริม
ความงาม รานเพ็ทช็อป บริษัทท่ัวไปรานขายยาสมัยใหม 
และรานคาปลีกสมัยใหม (โมเดิรนเทรด) ซ่ึงลูกคากลุมน้ีจะนํา
สินคาของบริษัทและบริษัทยอยไปจําหนายหรือใหบริการตอ
แกลูกคาของตนที่เปนผู บริโภคสุดทาย(End-Users)อีกทอด
หนึ่ง ดังน้ันลูกคากลุ มนี้จึงเปรียบเสมือนเปนชองทางการ
จําหนายสินคาของบริษัทและบริษัทยอยดวย นอกจากน้ี
บริษัทและบริษัทยอยยังมีการขายสินคาโดยตรงใหแกผูบริโภค
สุดทาย โดยใชทีมงานขายของบริษัทและบริษัทยอยและ
ขายผานชองทางออนไลนโดยใช Social Network ตางๆ
ของบริษัท เชน เว็บไซต www.interpharmastore.com, 
Facebook, Line@ และ Instagram เปนตน

         
      บริษัทและบริษัทยอยมีทีมงานฝายขายที่เปนพนักงาน
ประจําจํานวนรวม 40 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562) 
ซึ่งมีความรู และมีประสบการณเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
และนวัตกรรมความงามสําหรับคนและผลิตภัณฑสุขภาพ
สําหรับสัตวเปนอยางดี โดยทีมงานขายรับผิดชอบงานการ
ขายต้ังแตการเขาพบเพื่อรับทราบขอมูลความตองการของ
ลูกคา นําเสนอผลิตภัณฑและคุณสมบัติตางๆของผลิตภัณฑ 
โดยมีสินคาตัวอยางใหทดลองใชรวมถึงงานดูแลการขายสินคา 
ใหแกลูกคากลุมตางๆ ทั้งนี้ พนักงานฝายขายไดรับผลตอบแทน 
ในรูปของเงินเดือนประจําและเงินจูงใจในการขายหรือคา
คอมมิชชั่น ซึ่งกําหนดตามเปาหมายการขายเปนรายป และ
มีการทบทวน เปนประจําทุกปโดยการอนุมัติของฝายบริหาร
ซ่ึงบริษัทและบริษัทย อยจ ายค าคอมมิช ช่ันให พนักงาน 
ฝายขายโดยแบงจายเปนงวดและจะจายครบทุกงวด สําหรับการ
ขายที่ไดรับชําระเงินครบทั้งหมดแลวเทานั้น 

2) ทีมงานขายของซิลลิคฟารมา 
     บริษัทมีการทําสัญญาสงเสริมการขาย (Contract Sales 
Organisation Promotion Agreement) กับซิลลิคฟารมา 
เพื่อใหซิลลิคฟารมาเปนผูรับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑของ
บริษัทในชองทางรานขายยาอิสระ(Independent Pharma-
cies) ทั่วประเทศ โดยซิลลิคฟารมาเปนผู จัดหาและวาจาง 
ทีมงานขายเพื่อขายและสงเสริมการขายผลิตภัณฑของบริษัท
ตามที่กําหนดในสัญญา ไดแก Probac 7, PreBS, PreMI, 
PreBO, Astacurmin,Multivitamin, YUUU Cleansing 
Mousse, ยาสีฟน YUUU และTS6 - Lady Health เปนตน
ใหแกลูกคาประเภทรานขายยาอิสระในประเทศไทยเทานั้น 
โดยบริษัทจะเปนผู รับผิดชอบคาใชจ ายทางการตลาดและ
การสงเสริมการขาย คาโฆษณา และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
     ทั้งน้ีบริษัทและบริษัทยอยมีชองทางประชาสัมพันธและให
ความรู  เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่บริษัทและบริษัทย อย
จําหนายผานทางสื่อตางๆ เชน นิตยสาร โบรชัวร แผนพับ 
เว็บไซตของบริษัท เปนตนรวมทั้งยังสามารถติดตามขอมูล
ขาวสารของบริษัทและบริษัทยอยผานชองทางออนไลน  ไดแก 
เว็บไซต 

      www.interpharma.co.th

      www.mariapetfood.com

      Facebook: Interpharma Thailand และ Intervetta

      @interpharma         @intervetta 

     นอกจากน้ีลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี          
Call Center ทางโทรศัพท หมายเลข : 0-2634-0225, 
08-2422-5999 และทางอีเมล cs@interpharma.co.th 

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ038



2.1 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
      บริษัทและบริษัทยอยจัดหาผลิตภัณฑเพื่อนํามาจําหนายใหแกลูกคา โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะท่ีมาของผลิตภัณฑ คือ

1) ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทเอง
      บริษัทและบริษัทยอยมีการวาจางผูผลิตสินคาจากภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ 
เชน ไตหวัน เกาหลีใต ญี่ปุน จีน เยอรมนี และฝรั่งเศส เปนตน ใหเปนผูผลิตสินคาแตละประเภทตามสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท 
โดยบริษัทเนนการพัฒนา คิดคน และรวมมือกับผูเชี่ยวชาญในตางประเทศในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ โดยบริษัทมีทีมผูเชี่ยวชาญดาน
โภชนเภสัช เภสัชกร เทคนิคการแพทย สัตวแพทยและผูเชี่ยวชาญดานอาหารที่พรอมพัฒนานวัตกรรม คิดคนสูตรผลิตภัณฑ ซึ่งในการ
ผลิตบริษัทมีการคัดเลือกโรงงานผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต (Quality and Manufacturing Standard) ที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานตางๆ เชน GMP และ/หรือ ISO หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานดังกลาว และเปนโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยตอผูบริโภค เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมี
มาตรฐานและมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทตองการรวมท้ังบริษัทมีการทดลองผลลัพธที่ไดจากผลิตภัณฑตางๆกอนที่จะมีการผลิตจริงเพื่อ
จําหนายใหแกลูกคาหรือผูบริโภคตอไป 

2) ผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคารายอื่น 
     บริษัทและบริษัทยอยไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑตางๆ จากเจาของสินคาจํานวน 5 ราย ไดแก (1) Tensall
Bio-Tech Co., Ltd. (ประเทศไตหวัน) สําหรับผลิตภัณฑ TS6 (2) บริษัท แดวูง ฟารมาชูทิคอล (ไทยแลนด) จํากัด สําหรับผลิตภัณฑ 
Perfectha ซึ่งผลิตในประเทศฝรั่งเศส และผลิตภัณฑ NABOTA ซ่ึงผลิตในประเทศเกาหลีใต (3) บริษัท Dermcare-Vet Pty Ltd. 
(ประเทศออสเตรเลีย) สําหรับผลิตภัณฑ Dermcare ไดแก Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, Dermcare Aloveen และ 
Dermcare Natural (4) บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท จํากัด สําหรับ ผลิตภัณฑ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และ (5) 
บริษัท บ๊ิค เคมิคอล จํากัด สําหรับผลิตภัณฑเวชภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง ทั้งนี้ ในป 2560 - 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคา
การสั่งซื้อผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหกับเจาของสินคารายอื่น คิดเปนสัดสวนรอยละ 81.09 รอยละ 72.76 
และรอยละ 60.43 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ตามลําดับ

3) ผลิตภัณฑของเจาของสินคารายอื่นที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหนายตอใหแกลูกคา
    บริษัทและบริษัทยอยสั่งซื้อสินคามาเพื่อจําหนายตอใหแกลูกคา โดยเปนการสั่งซื้อผลิตภัณฑตางๆ หลากหลายผลิตภัณฑจากเจาของ
สินคาหรือผูจําหนายหลายราย เชน บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จํากัด สําหรับผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะสําหรับปศุสัตว บริษัท เจริญโภคภัณฑอิน-เอ็กซ
จํากัด และบริษัท ซานิมอลส จํากัด สําหรับผลิตภัณฑสารผสมลวงหนา (Premix) สําหรับปศุสัตว เปนตน ทั้งนี้ ในป 2560 - 2562 
บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาการสั่งซื้อสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑของเจาของสินคารายอื่นคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.43 รอยละ 6.77 
และรอยละ 5.11 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคาทั้งหมดตามลําดับสําหรับการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือมาจําหนายตอใหแกลูกคานั้นบริษัทมีการ
วางแผนการสั่งซื้อสินคาลวงหนาในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินคาคงคลัง ระยะเวลาในการส่ังซื้อจนถึงการสงมอบ
สินคาของผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาแตละราย สถานการณตลาด แนวโนมความตองการสินคา เพื่อจัดเตรียมสินคาใหเพียงตอการจําหนาย
และลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคาเนื่องจากการขาดแคลนสินคาคงคลัง ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหเหมาะสม 
เพื่อลดการสูญเสียจากการมีสินคาคงคางในคลังสินคาเปนระยะเวลาที่นานเกินไป 
      ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อมาจําหนายเพิ่มขึ้นในแตละปโดยมีการศึกษานวัตกรรมของสินคาใหมๆท่ีเปน
ประโยชนตอสุขภาพและรางกาย ชวยสรางสมดุลใหรางกายและลดความเสี่ยงจากการเปนโรคตางๆเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผู บริโภคที่มีกระแสการใสใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากน้ี บริษัทยังเพิ่มโอกาสการเขาถึงผลิตภัณฑใหมๆเพิ่มขึ้นดวยการสราง
ความสัมพันธอันดีกับคูคาเครือขายทางธุรกิจ ผูเช่ียวชาญดานสุขภาพและความงามในการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรูใหมๆ อยูเสมอ 
รวมถึงการเขาร วมงานสัมมนา งานประชุมนิทรรศการ หรืองานอีเว นทที่ เกี่ยวของกับธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและนวัตกรรม
ความงามทั้งในภายประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาคูคา หรือพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและทางเลือกในการ
สรรหาผลิตภัณฑใหมๆที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและแนวโนมของตลาดในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 039



      บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจในทุกๆดาน รวมถึงการจัดการและบริหารความเส่ียงองคกร 
เพื่อวิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุน
อยางมีนัยสําคัญเพื่อเตรียมความพรอมเม่ือประสบกับความเส่ียง  รวมทั้งหาแนวทางในการจัดการและลดปจจัยความเสี่ยง
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น  จนทําใหความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจอยูในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได  โดยปจจัยความเสี่ยง
ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก 

1. ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมของผูบริโภค และการคาดการณอุปสงคของผลิตภัณฑที่คลาดเคลื่อน
      แนวโนมความตองการหรือความนิยมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นกับปจจัยหลายประการ 
รวมทั้งการสื่อสารในปจจุบันท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย รวดเร็ว และกวางขวาง ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของ 
บริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู บริโภคที่มีต อผลิตภัณฑของบริษัทไดตลอดเวลา  รวมทั้งการพัฒนาการนําเสนอ 
ผลิตภัณฑใหมหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม ยังมีความเสี่ยงจากความสามารถใหเกิดการยอมรับในตลาดและการตอบสนองตอ 
ความตองการหรือรสนิยมของผูบริโภค ซึ่งหากมีการคาดการณอุปสงคหรือความนิยมของผูบริโภคคลาดเคลื่อน บริษัทอาจมีตนทุน 
การพัฒนาผลิตภัณฑและคาใชจายทางการตลาดท่ีไมกอใหเกิดรายไดที่คุ มคาและสงผลใหอัตราการทํากําไรของบริษัทไมเปนไป
 ตามเปาหมายที่วางไวได
     บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนดังกลาวและไดมีมาตรการตางๆ ท่ีจะชวยลดหรือปองกันความเส่ียงโดยมุงเนนการพัฒนา 
และนํ า เสนอผลิตภัณฑ ที่ มี คุณภาพดีตรงกับความต องการที่ ตรงจุดของกลุ  มลูกค  า เป  าหมายเพื่อสร างความพึงพอใจ 
และรักษาฐานลูกคา รวมท้ังการสรางแรงกระตุนทางการตลาดที่นาสนใจอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการทดลองใช และเปนการขยาย 
ฐานลูกคาใหมเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อรองรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
จากสภาวะแวดลอมตางๆ และยังเปนการขยายตลาดใหเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผูบริโภค 
อยางสมํ่าเสมอ และการนําข อมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการ
และสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายไดจากผลิตภัณฑหลัก
      บริษัทและบริษัทยอยจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพและความงามสําหรับคน และผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตวที่มีชนิดของผลิตภัณฑ 
ที่หลากหลาย ซึ่งปจจุบันมีผลิตภัณฑท่ีจําหนายรวมท้ังส้ินบริษัทและบริษัทยอยจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพและความงามสําหรับคน 
และผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับสัตวที่มีชนิดของผลิตภัณฑที่หลากหลาย ซ่ึงปจจุบันมีผลิตภัณฑที่จําหนายรวมทั้งส้ินมากกวา 180 
ผลิตภัณฑ แตทั้งนี้หากพิจารณาผลิตภัณฑหลักแตละผลิตภัณฑที่มียอดขายเกินกวารอยละ 10 ของยอดขายรวม ในป 2560 – 2562 
มีเพียง 5 ผลิตภัณฑ 5 ผลิตภัณฑ และ 1 ผลิตภัณฑ ซึ่งมียอดขายรวมกันประมาณรอยละ 75.92 รอยละ 69.81 และรอยละ 11.15 
ของยอดขายรวม ตามลําดับ ซึ่งในป 2562 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการขายผลิตภัณฑไดลดลง สวนใหญแตละผลิตภัณฑ 
มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในแตละป และรายไดมีการกระจายไปหลายผลิตภัณฑ จากความสําเร็จของการทําการตลาด ประกอบกับ 
เปนผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพสูง สามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาของผลิตภัณฑดังกลาวเพิ่มขึ้น
 ในทุกชองทางการจําหนาย และมียอดขายท่ีเติบโตเพิ่มข้ึน
      บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากมีผลกระทบในทางลบเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑดังกลาว ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีบริษัท 
มิอาจควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และกระแสนิยมของผูบริโภคความนิยม ตอตราสินคาที่ลดลง ภาวะการแขงขัน
ที่เพิ่มขึ้น สินคาทดแทน การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความพิถีพิถันในการจับจายใชสอยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารที่เปนเท็จในทางลบตอผลิตภัณฑ เปนตน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอยอดขายและผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
 ใหลดลงอยางมีนัยสําคัญ
      อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญอยางมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลัก เพื่อใหผู บริโภคไดรับประโยชนจากการใช 
มากที่สุด อีกทั้งไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหสูงขึ้น และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ตลอดจน 
การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค เพื่อสรางความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑ ซ่ึงมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อและซื้อซํ้าของผูบริโภค อีกทั้งยังสรางความพึงพอใจและภาพลักษณท่ีดีตอผลิตภัณฑในขณะเดียวกันบริษัท 
ไดมีการคิดคน พัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑใหมๆ มาจําหนายเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ 
และกระจายความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผลิตภัณฑหลักดังกลาว

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูรับจางผลิตภายนอก
      บริษัทวาจางผูผลิตจากภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมกวา 10 รายโดยการคัดเลือกผูผลิตแตละรายใหเหมาะสม 
สําหรับการผลิตแตละผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริหารของบริษัทคาดวาในแตละประเทศรวมถึงประเทศไทยมีจํานวนผูผลิตในแตละผลิตภัณฑ 
มากกวา 10 ราย ทั้งน้ี แตละผลิตภัณฑบริษัทและบริษัทยอยมีการวาจางผูผลิตจากภายนอกเพียงรายเดียวเพื่อใหไดผลิตภัณฑทุกชิ้น 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกัน ภายใตสูตรการผลิตเฉพาะของบริษัท โดยบริษัทเนนการพัฒนา คิดคน และรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ 
ในตางประเทศในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ ซ่ึงท่ีผานมา บริษัทมีการวาจางผูผลิตในตางประเทศ รายหนึ่งใหทําการผลิตผลิตภัณฑ 
หลักท่ีทํายอดขายจํานวนมากใหแกบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเส่ียงหากผูผลิตดังกลาวไมผลิตสินคาใหกับบริษัท หรือไม สามารถ 
สงมอบสินคาใหแกบริษัทในปริมาณและเวลาที่กําหนด หรือไมสามารถผลิตสินคาใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทกําหนด 
ซึ่งมีผลกระทบตอยอดขาย ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได 

7. ปัจจัยความเสี่ยง

7. ปจจัยความเสี่ยง040



     อยางไรก็ตาม บริษัทใหความสําคัญกับการคัดเลือกผูผลิตจากภายนอกเปนอยางมาก โดยจะตองเปนผู ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
มีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต สามารถผลิตและจัดหาวัตถุดิบไดตามที่บริษัทกําหนด 
มีกําลังการผลิตที่สามารถรองรับคําสั่งซ้ือของบริษัทได สามารถสงมอบสินคาไดตามเวลาที่กําหนด มีความนาเชื่อถือและมีฐานะ 
การเงินที่ดี ซ่ึงที่ผานมาผู ผลิตจากภายนอกดังกลาวตางก็สามารถผลิตสินคาไดตามคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถสงมอบ 
สินคาไดตรงตามที่บริษัทกําหนด ประกอบกับบริษัทมีความสัมพันธท่ีดีกับผูผลิตดังกลาวมาโดยตลอด รวมถึงมีการจัดทํารายชื่อ 
ผู รับจางผลิตรายอื่นๆ ในทะเบียนคูคา เพื่อรองรับในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองเปลี่ยนผูรับจางผลิต นอกจากนี้ ในสวนของ 
การวาจางผู ผลิตผลิตภัณฑหลักท่ีทํายอดขายจํานวนมากดังกลาวขางตน บริษัทมีการวาจางผลิตผลิตภัณฑหลักควบคู ไปกับ 
การเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของผู ผลิตรายดังกลาวภายใตสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายอายุสัญญา 5 ป และสามารถ 
ตออายุสัญญาออกไปไดอีก 1 ป  ท้ังน้ีบริษัทเช่ือวาคู สัญญาทั้งสองฝาย จะสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขตางๆ ของสัญญา และ 
สามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันไดอยางมั่นคงตอเนื่องตอไป จึงคาดวาจะไมมีผลกระทบตอการผลิตและสงมอบสินคา 
ใหแกบริษัทในอนาคต

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูกระจายสินคารายใหญ
      ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยไมไดบริหารจัดการคลังสินคาและจัดสงสินคาใหแกลูกคาดวยตนเอง แตไดว าจางบริษัท 
ซิลลิค ฟารมา จํากัด (“ซิลลิคฟารมา”) เปนผูกระจายสินคาและบริหารจัดการ ระบบโลจิสติกสทั้งหมดใหแกบริษัทและบริษัทยอย 
แตเพียงรายเดียว ครอบคลุมการรับสินคา การจัดเก็บสินคา การบริหารคลังสินคา การจัดสงสินคาใหแกลูกคา การเรียกเก็บ และ 
รับชําระเงินคาสินคาในทุกชองทางการจําหนายสินคา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความคลองตัว ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการแกลูกคา รวมท้ังเพื่อการลดตนทุนโดยเฉพาะตนทุนคงที่ดานบุคลากรและ Fixed Asset ท่ีเกี่ยวของกับงานโลจิสติกส 
และปรับเปนตนทุนที่ผันแปรกับรายไดมากขึ้น เพื่อใหการบริหารตนทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
     อยางไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากซิลลิคฟารมา ไมสามารถใหบริการตามขอตกลงแกบริษัท หรือมีการยกเลิกสัญญาหรือ 
ไมมีการตอสัญญา เมื่ออายุสัญญาการใหบริการสิ้นสุดลง ซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานและรายไดของบริษัทอยาง 
มีนัยสําคัญได ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดหาบุคลากรและสินทรัพยที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการไดอยางตอเนื่องทันทีรวมถึงความเสี่ยง 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการตอสัญญา เชน การเพิ่มอัตราคาบริการอยางมีนัยสําคัญที่สงผลกระทบตอตนทุนการดําเนินงาน 
และผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
     บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนดังกลาว จึงไดใหความสําคัญในการคัดเลือกผูใหบริการจากภายนอกท่ีมีความนาเช่ือถือ 
มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีประสบการณ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีกระบวนการและขั้นตอนการทํางานที่ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
และเปนผูนําในธุรกิจจัดจําหนายเวชภัณฑและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพรายใหญของประเทศ และภูมิภาคเอเซียมาเปนเวลานาน  ในสวน 
ของบริษัทเองก็เนนใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ของสัญญาอยางเครงครัด และรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูให 
บริการดังกลาว ตลอดจนประสานใหเกิดผลประโยชนรวมกันใหมากที่สุด ทั้งนี้ สัญญาการใหบริการที่บริษัทและบริษัทยอยทํากับ 
ซิลลิคฟารมา มีอายุสัญญา 5 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และเม่ือครบกําหนดสัญญาดังกลาว 
คูสัญญาสามารถตออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 2 ป ซ่ึงบริษัทเช่ือวาการดําเนินงานรวมกันกับซิลลิคฟารมาจะไปดวย 
ดีตอไปในอนาคต ประกอบการความเชี่ยวชาญในธุรกิจและการมีระบบงานท่ีดีของซิลลิคฟารมาจะสามารถชวยใหการบริหาร 
จัดการสินคาและชองทางการจําหนายของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากในกรณี 
ซิลลิคฟารมายกเลิกบริการกับบริษัท บริษัทก็สามารถดําเนินการเองไดและวาจางบริษัทผูใหบริการขนสงภายนอกเปนผูใหบริการ 
สงสินคาใหกับลูกคา

5. ความเสี่ยงจากการบริหารสินคาคงเหลือ
      การบริหารสินคาคงเหลือในคลังสินคาใหมีปริมาณท่ีเหมาะสม มีผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและความสามารถในการ 
ตอบสนองความตองการของตลาด ซึ่งหากบริษัทมีการสะสมของปริมาณสินคาคงเหลือมากเกินไป โดยเฉพาะสินคาที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงความนิยมอยางรวดเร็ว หรือมีความไมแนนอนของความสําเร็จในการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด หรืออยูในชวงการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอความตองการหรือการบริโภคที่ลดลง ทําใหบริษัทมีความเสี่ยง 
จากการมีสินคาคงเหลือท่ีมีอายุเพิ่มขึ้นหรือสินคาหมดอายุ การตองต้ังสํารองสินคาคงเหลือ หรือลดราคาเพ่ือเรงระบายสินคา 
รวมทั้งมีคาใชจายในการรักษาสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน ในทางกลับกันหากบริษัทมีสินคาคงเหลือในคลังตํ่าเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากการ 
ประเมินความตองการของตลาดตํ่าเกินไป การจัดหาสินคาลาชากวากําหนด การประเมินระยะเวลาในการสั่งผลิต จัดซื้อ 
หรือระยะเวลาในการรอสินคาคลาดเคลื่อน ตลอดจนสภาวะการขาดแคลนสินคาในตลาด ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากการไมสามารถ 
สงมอบสินคาไดตามคําสั่งซื้อของลูกคา สูญเสียโอกาสทางการตลาดหรือสูญเสียลูกคา และอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธ 
อันดีกับลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนการตั้งสํารองของสินคาคงเหลือที่มีอายุคงเหลือนับจากวันหมดอายุตามท่ีระบุในฉลากสินคา นอยกวา  
6 เดือน รวมทั้งการตั้งสํารองของสินคาคงเหลือบางรายการที่บริษัทยกเลิกการขายแลว 
     อยางไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จากการมีปริมาณสินคาคงเหลือมากหรือตํ่าเกินความตองการลูกคา บริษัทไดใหความสําคัญ 
กับการบริหารสินคาคงเหลือ โดยไดมีการติดตามความเคล่ือนไหวของสินคาคงเหลืออยางใกลชิด สํารวจความพึงพอใจของลูกคา และ 
กระแสความนิยมในสินคาอยางตอเน่ือง ตลอดจนติดตามสภาวะแนวโนมของตลาด และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอยางทันทวงที 
และสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจ การส่ังซื้อและส่ังผลิตสินคาใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละชวงเวลา
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6. ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑ
      ผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยจําหนายเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร นวัตกรรมความงาม ยา เวชภัณฑ 
และเวชสําอาง ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่สรางความนาเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑ  อยางไรก็ตามผลิตภัณฑอาจม ี
ความเสี่ยงจากการเกิดการปนเปอนหรือการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนการผลิต  การจัดเก็บ  การขนสง 
และการวางจําหนาย ซึ่งในกรณีที่ผูบริโภคไดรับผลขางเคียงอันไมพึงประสงคหรือเกิดปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัย ความเจ็บปวย 
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ จากการใชผลิตภัณฑดังกลาว จนเปนเหตุใหมีการถูกกลาวหา ถูกรองเรียนหรือฟองรองใหชดใชคาเสียหาย 
ตางๆ ซ่ึงบริษัทอาจตองมีสวนรวมรับผิดชอบหรือชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตามแตผลการพิสูจนถึงผูที่เปนตนเหตุของความเสียหายนั้น 
อยางไรก็ตามเมื่อมีความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นและมีการเผยแพรออกไป ก็ยอมสงผลกระทบในทางลบตอช่ือเสียงความนาเชื่อถือใน 
ผลิตภัณฑและตราสินคา ตลอดจนรายไดจากการขายผลิตภัณฑ ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
     บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑที่จําหนายเปนอยางมาก โดยการคัดเลือกผูผลิตและสินคา 
ที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง รวมทั้งไดกําหนดมาตรฐานการขนสง การจัดเก็บ และการตั้งวางผลิตภัณฑ ในรานคา 
หรือจุดจําหนายใหมีความปลอดภัยและสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไวได จนถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา หรือผูบริโภค 
เพื่อใหมั่นใจไดวา ผลิตภัณฑที่จําหนายนั้นไมเปนอันตรายและมีความปลอดภัยตอผูบริโภคทุกราย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทยอย 
ไมเคยถูกรองเรียนหรือฟองรองใหชดใชคาเสียหายจากความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑที่นํามาจําหนาย   

7. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
      ผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยนํามาจําหนายตองไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของทุกผลิตภัณฑ โดยตอง 
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐานและผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองครบถวนมาแลวจากผู ผลิตนั้นๆ 
สําหรับผลิตภัณฑที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากตางประเทศและบริษัทหรือบริษัทยอยเปนผูนําเขามาเองนั้น กอนการนําเขามาเพ่ือจําหนาย 
บริษัทหรือบริษัทยอยตองดําเนินการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหารตองไดรับอนุญาต 
นําเขาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองขอจดแจงเครื่องสําอางกับ อย. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
และอาหารสัตว สารผสมลวงหนาและผลิตภัณฑสุขศาสตรสําหรับสัตว ตองไดรับอนุญาตจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว 
และผลิตภัณฑยาสัตวตองไดรับอนุญาตนําเขาจาก อย. เปนตน รวมทั้งบริษัทและบริษัทยอยยังตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตตางๆ
ท่ีไดรับในการดําเนินธุรกิจอยางเครงครัด 
     ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐานการควบคุมตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งที่บังคับใชในปจจุบัน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปนอยางมาก 
ซึ่งบริษัทตองมีการติดตามเพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับกฎระเบียบที่เก่ียวของอยูตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ ตางๆ อาจทําใหบริษัทมีตนทุนหรือคาใชจายเพิ่มข้ึน ทั้งนี้หากมีการตรวจพบวาบริษัทไมปฏิบัติ ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
หรือผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยนํามาจําหนายไมผ านการขึ้นทะเบียนหรือไดรับอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม 
สามารถตออายใุบอนญุาตใดๆ ท่ีมีผลตอการการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอย อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลิตภณัฑ ชื่อเสียง 
การดําเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจึงตองใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐานในการควบคุมตางๆที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยบริษัทมีฝายจดทะเบียนผลิตภัณฑ 
และลิขสิทธิ์เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาว รวมทั้งติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในกฏหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ และ 
มาตรฐานการควบคุมตางๆที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางใกลชิด และมีการรายงานผูบริหารใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง  และแนวโนม  
การเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตอยางรวดเรว็ สมํา่เสมอ เพ่ือท่ีบริษัทจะไดเตรียมการเพ่ือรองรบักบัการเปลีย่นแปลงตางๆไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
และทันทวงที และไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

8. ความเสี่ยงจากการแขงขันในตลาดผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม
      จากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีหันมาใสใจดูแลสุขภาพและความงามมากข้ึน โดยใหความสําคัญมากขึ้นกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ท่ีเปนทางเลือกเพ่ือเสริมภูมิคุ มกันหรือบํารุงรางกายใหแข็งแรง หลีกเลี่ยงการใชยาและผลขางเคียงจากการใชยาในการรักษา 
รวมทั้งมีความใสใจดานความงามและรูปลักษณภายนอกเพ่ิมขึ้นตามกําลังซื้อของผูบริโภค ทําใหผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม 
มีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้น มีผูประกอบการเขามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น สงผลใหสภาวะการแขงขันในตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งปจจุบัน 
มีผู ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ / ความงามสําหรับคนและสัตวเปนจํานวนมากทั้งผู ประกอบการที่มีโรงงาน ผลิตสินคา 
ของตนเอง และผูประกอบการที่มีการวาจางผูรับจางผลิตสินคาจากภายนอกหรือนําเขาสินคาจากตางประเทศมาจําหนาย รวมถึง 
บริษัทสาขาของบริษัทขามชาติที่มีตราสินคาเปนของตนเองในประเทศไทย เปนตน สงผลใหมีผลิตภัณฑในตลาดจํานวนมาก หรือมีสินคา 
ทดแทนที่มีลักษณะเดียวกัน คุณสมบัติใกลเคียงกันในตลาดจํานวนมาก หลากหลายตราสินคา ประกอบกับการรับรูขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑตางๆเปนไปอยางกวางขวางทําใหผูบริโภคมีทางเลือกเพ่ิมขึ้นผูผลิตและผูจําหนายสินคาตางก็ตองพัฒนาสินคา 
ใหทันกับสถานการณตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผู บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติต อ 
การบริโภคผลิตภัณฑแตละประเภท ซึ่งหากบริษัทและบริษัทยอมไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคู แขง 
ทั้งผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมได อาจสงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทในระยะยาว 
     บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงไดกําหนดกลยุทธการแขงขันในรูปแบบตางๆ เชนการนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ 
และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุ มลูกคาเปาหมายไดครอบคลุม มากข้ึน 
สงเสริมผลิตภัณฑและตราสินคาใหเปนท่ีรู จักในวงกวางในดานภาพลักษณและความนาเช่ือถือและคุณภาพท่ีดีของผลิตภัณฑ 
ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสรางตราสินคาใหแข็งแกรง วางตําแหนงทางการตลาดเพื่อสรางความแตกตาง และความ 
โดดเดนของผลิตภัณฑและการเพิ่มชองทางการจําหนายเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงของลูกคาใหมากขึ้น  เปนตน  ซ่ึงบริษัทเช่ือวาการดําเนิน
กลยุทธดังกลาวจะทําใหบริษัทมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดอยางยั่งยืน
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9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
      บริษัทมีการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับเงินตราตางประเทศในสวนของการนําเขาและการส่ังผลิตสินคาคุณภาพจากตางประเทศ ไดแก 
ประเทศออสเตรเลีย ไตหวัน และเกาหลีใต เปนตน โดยมีการจายชําระเปนสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียและดอลลารสหรัฐเปนหลัก 
ในขณะที่บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาทั้งหมดเปนเงินสกุลบาท 
      บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราตางประเทศ ในกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนระหวางสกุลเงินบาท และสกุลเงิน 
ตางประเทศมีความผันผวนหรือคาเงินบาทออนตัว จะทําใหบริษัทมีตนทุนคาสินคาเพิ่มขึ้น และหากบริษัทไมสามารถปรับราคาสินคา 
ขึ้นไดตามการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินตางประเทศ ก็จะสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรของบริษัทได รวมทั้ง 
อาจเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่คาเงินบาท ณ วันที่จาย ชําระเงินคาสินคามีแนวโนมออนตัวลงกวาวันที่ทําการบันทึก 
บัญชีคาซื้อสินคา 
      อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังกลาว ผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามการ 
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท่ีเกี่ยวของเพื่อ 
กําหนดแนวทางในการสั่งซ้ือสินคาใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ทั้งนี้ การสั่งซื้อสินคาจาก 
ตางประเทศบางรายการ บริษัทมีการสั่งซื้อจากคูคา หรือตัวแทน จําหนายสินคาในประเทศและมีการซื้อขายสินคาเปนสกุลเงินบาท 
ซึ่งชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
ลวงหนา (Forward Contract) ในสภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผูบริหารและเปนไปตามนโยบาย 
ทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษทั โดยจะมกีารสอบทานความเพยีงพอของนโยบายปองกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเปนประจํา 
ทุกป ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

10. ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
      ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เปนผู ถือหุ นรายใหญของบริษัท โดยถือหุ นรอยละ 51.12 
ของจํานวนหุนที่จําหนาย ซึ่งสัดสวนการถือหุนดังกลาว เปนสัดสวนที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด รวมทั้งสามารถ 
ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของ 
ที่ประชุมผู ถือหุน ยกเวนเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู ถือหุน 
ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาได
     อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและมีการถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัทจึงไดจัดโครงสราง 
การบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงานการมอบอํานาจใหแก กรรมการและ 
ผูบริหารอยางชัดเจน มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังสิ้น 
7 ทาน โดยกรรมการอสิระ 3 ทาน ดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเพ่ือทาํหนาทีต่รวจสอบ ถวงดลุ การตัดสนิใจ และพิจารณา 
อนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งบริษัทไดกําหนดมาตรการการทาํรายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงทาง 
ผลประโยชน โดยจาํกดัการออกเสยีงของผูทีเ่กีย่วของ
      นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในโดยการวาจางบริษัทผูชํานาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเปนอิสระ 
และขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว ท้ังนี้ 
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใส และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้เมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลวบริษัทจะตองเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ 
ไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท เปนตน เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนทุกราย

11. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถ
      การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ตองพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ 
ความเชี่ยวชาญในการทําการตลาดและการจําหนายในทุกชองทางการจําหนาย มีความเขาใจในผลิตภัณฑ และการคิดคนใหเกิด 
ผลิตภัณฑใหมออกสู ตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและสรางการเติบโตใหแกบริษัท 
อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวได หรือไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนได 
ภายในเวลาอันเหมาะสม อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญได 
   บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรดังกลาวเปนอยางดี  โดยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การสรางแรงจูงใจ 
ใหทํางานกับบริษัทอยางตอเน่ืองในระยะยาว การสนับสนุนความกาวหนาทางสายงานของบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรผลตอบแทนท่ี 
เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละบุคคล  นอกจากนี้ บริษัทมีการสรรหาบุคลากรใหมเพื่อรองรับการขยายงานหรือเพื่อทดแทน 
บุคลากรที่สูญเสียไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพื่อใหมีบุคลากรที่เพียงพอกับการดําเนินงานของบริษัท 

7. ปจจัยความเสี่ยง 043



6. ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑ
      ผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยจําหนายเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร นวัตกรรมความงาม ยา เวชภัณฑ 
และเวชสําอาง ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่สรางความนาเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑ  อยางไรก็ตามผลิตภัณฑอาจม ี
ความเสี่ยงจากการเกิดการปนเปอนหรือการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนการผลิต  การจัดเก็บ  การขนสง 
และการวางจําหนาย ซึ่งในกรณีที่ผูบริโภคไดรับผลขางเคียงอันไมพึงประสงคหรือเกิดปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัย ความเจ็บปวย 
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ จากการใชผลิตภัณฑดังกลาว จนเปนเหตุใหมีการถูกกลาวหา ถูกรองเรียนหรือฟองรองใหชดใชคาเสียหาย 
ตางๆ ซ่ึงบริษัทอาจตองมีสวนรวมรับผิดชอบหรือชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตามแตผลการพิสูจนถึงผูที่เปนตนเหตุของความเสียหายนั้น 
อยางไรก็ตามเมื่อมีความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นและมีการเผยแพรออกไป ก็ยอมสงผลกระทบในทางลบตอช่ือเสียงความนาเชื่อถือใน 
ผลิตภัณฑและตราสินคา ตลอดจนรายไดจากการขายผลิตภัณฑ ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
     บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑที่จําหนายเปนอยางมาก โดยการคัดเลือกผูผลิตและสินคา 
ที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง รวมทั้งไดกําหนดมาตรฐานการขนสง การจัดเก็บ และการตั้งวางผลิตภัณฑ ในรานคา 
หรือจุดจําหนายใหมีความปลอดภัยและสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไวได จนถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา หรือผูบริโภค 
เพื่อใหมั่นใจไดวา ผลิตภัณฑที่จําหนายนั้นไมเปนอันตรายและมีความปลอดภัยตอผูบริโภคทุกราย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทยอย 
ไมเคยถูกรองเรียนหรือฟองรองใหชดใชคาเสียหายจากความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑที่นํามาจําหนาย   

7. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
      ผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยนํามาจําหนายตองไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของทุกผลิตภัณฑ โดยตอง 
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐานและผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองครบถวนมาแลวจากผู ผลิตนั้นๆ 
สําหรับผลิตภัณฑที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากตางประเทศและบริษัทหรือบริษัทยอยเปนผูนําเขามาเองนั้น กอนการนําเขามาเพ่ือจําหนาย 
บริษัทหรือบริษัทยอยตองดําเนินการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหารตองไดรับอนุญาต 
นําเขาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองขอจดแจงเครื่องสําอางกับ อย. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
และอาหารสัตว สารผสมลวงหนาและผลิตภัณฑสุขศาสตรสําหรับสัตว ตองไดรับอนุญาตจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว 
และผลิตภัณฑยาสัตวตองไดรับอนุญาตนําเขาจาก อย. เปนตน รวมทั้งบริษัทและบริษัทยอยยังตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตตางๆ
ท่ีไดรับในการดําเนินธุรกิจอยางเครงครัด 
     ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐานการควบคุมตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งที่บังคับใชในปจจุบัน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปนอยางมาก 
ซึ่งบริษัทตองมีการติดตามเพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับกฎระเบียบที่เก่ียวของอยูตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ ตางๆ อาจทําใหบริษัทมีตนทุนหรือคาใชจายเพิ่มข้ึน ทั้งนี้หากมีการตรวจพบวาบริษัทไมปฏิบัติ ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
หรือผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยนํามาจําหนายไมผ านการขึ้นทะเบียนหรือไดรับอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม 
สามารถตออายใุบอนญุาตใดๆ ท่ีมีผลตอการการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอย อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลิตภณัฑ ชื่อเสียง 
การดําเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจึงตองใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐานในการควบคุมตางๆที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยบริษัทมีฝายจดทะเบียนผลิตภัณฑ 
และลิขสิทธิ์เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาว รวมทั้งติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในกฏหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ และ 
มาตรฐานการควบคุมตางๆที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางใกลชิด และมีการรายงานผูบริหารใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง  และแนวโนม  
การเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตอยางรวดเรว็ สมํา่เสมอ เพ่ือท่ีบริษัทจะไดเตรียมการเพ่ือรองรบักบัการเปลีย่นแปลงตางๆไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
และทันทวงที และไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

8. ความเสี่ยงจากการแขงขันในตลาดผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม
      จากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีหันมาใสใจดูแลสุขภาพและความงามมากข้ึน โดยใหความสําคัญมากขึ้นกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ท่ีเปนทางเลือกเพ่ือเสริมภูมิคุ มกันหรือบํารุงรางกายใหแข็งแรง หลีกเลี่ยงการใชยาและผลขางเคียงจากการใชยาในการรักษา 
รวมทั้งมีความใสใจดานความงามและรูปลักษณภายนอกเพ่ิมขึ้นตามกําลังซื้อของผูบริโภค ทําใหผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม 
มีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้น มีผูประกอบการเขามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น สงผลใหสภาวะการแขงขันในตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งปจจุบัน 
มีผู ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ / ความงามสําหรับคนและสัตวเปนจํานวนมากทั้งผู ประกอบการที่มีโรงงาน ผลิตสินคา 
ของตนเอง และผูประกอบการที่มีการวาจางผูรับจางผลิตสินคาจากภายนอกหรือนําเขาสินคาจากตางประเทศมาจําหนาย รวมถึง 
บริษัทสาขาของบริษัทขามชาติที่มีตราสินคาเปนของตนเองในประเทศไทย เปนตน สงผลใหมีผลิตภัณฑในตลาดจํานวนมาก หรือมีสินคา 
ทดแทนที่มีลักษณะเดียวกัน คุณสมบัติใกลเคียงกันในตลาดจํานวนมาก หลากหลายตราสินคา ประกอบกับการรับรูขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑตางๆเปนไปอยางกวางขวางทําใหผูบริโภคมีทางเลือกเพ่ิมขึ้นผูผลิตและผูจําหนายสินคาตางก็ตองพัฒนาสินคา 
ใหทันกับสถานการณตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผู บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติต อ 
การบริโภคผลิตภัณฑแตละประเภท ซึ่งหากบริษัทและบริษัทยอมไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคู แขง 
ทั้งผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมได อาจสงผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทในระยะยาว 
     บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงไดกําหนดกลยุทธการแขงขันในรูปแบบตางๆ เชนการนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ 
และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุ มลูกคาเปาหมายไดครอบคลุม มากข้ึน 
สงเสริมผลิตภัณฑและตราสินคาใหเปนท่ีรู จักในวงกวางในดานภาพลักษณและความนาเช่ือถือและคุณภาพท่ีดีของผลิตภัณฑ 
ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสรางตราสินคาใหแข็งแกรง วางตําแหนงทางการตลาดเพื่อสรางความแตกตาง และความ 
โดดเดนของผลิตภัณฑและการเพิ่มชองทางการจําหนายเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงของลูกคาใหมากขึ้น  เปนตน  ซ่ึงบริษัทเช่ือวาการดําเนิน
กลยุทธดังกลาวจะทําใหบริษัทมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดอยางยั่งยืน

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ044

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท เรียกชําระแลว  103,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 
206,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
      บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารองตางๆทุกประเภท
ตามกฎหมายกําหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยู กับกระแส 
เงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญา 
ตางๆท่ีบริษัทผูกพันอยูรวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมายความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
      ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุ น เวนแตการ
จายเงนิปนผลระหวางกาล ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัมอีาํนาจอนมุตัใิหจายเงินปนผลไดเปนครัง้คราวเมือ่เหน็วาบรษัิทมผีลกําไรสมควรพอ
จะทําเชนนั้นไดโดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผู ถือหุ นทราบในการประชุมคราวถัดไป โดยขอมูลการจายเงินปนผลในรอบ 3 ป 
ที่ผานมา มีดังนี้  

รายชื่อลําดับ จํานวนหุน รอยละ

นายทรงวุฒิ ศักด์ิชลาธร
(นับรวมการถือหุนของคูสมรสจํานวน 2,000 หุน) 105,300,8001

นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 16,880,0002

นายพิริยรัชต ภัทรกิตตเกษม     10,000,0003

นายพะเนียง พงษธา        8,650,0004

นายธํารงชัย เอกอมรวงศ        5,977,2005

นายภาววิทย กลิ่นประทุม        5,376,6006

น.ส. โสพิศ ภูสนาคม        2,700,0007

นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย        1,805,0008

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด        1,586,5009

ผูถือหุนรายอื่นๆ 46,167,800

นายสมหวัง บุญทองรุงทวี        1,556,10010

รวม 206,000,000
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การจายเงินปนผล (บาท : หุน)1/ 0.090.19

- - -

0.35

เงินปนผลระหวางกาล

เงินปนผลประจําป

อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)
1/ ปรับการคํานวณเพื่อสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ100 บาทเปนหุนละ 0.50 บาทเทากันทุกงวด

รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 10 รายแรก ปดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 8 มกราคม 2563

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

38.11 11.57 28.00

92.95 37.92 247.35



9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
      บริษัทมีการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับเงินตราตางประเทศในสวนของการนําเขาและการส่ังผลิตสินคาคุณภาพจากตางประเทศ ไดแก 
ประเทศออสเตรเลีย ไตหวัน และเกาหลีใต เปนตน โดยมีการจายชําระเปนสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียและดอลลารสหรัฐเปนหลัก 
ในขณะที่บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาทั้งหมดเปนเงินสกุลบาท 
      บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราตางประเทศ ในกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนระหวางสกุลเงินบาท และสกุลเงิน 
ตางประเทศมีความผันผวนหรือคาเงินบาทออนตัว จะทําใหบริษัทมีตนทุนคาสินคาเพิ่มขึ้น และหากบริษัทไมสามารถปรับราคาสินคา 
ขึ้นไดตามการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินตางประเทศ ก็จะสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรของบริษัทได รวมทั้ง 
อาจเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่คาเงินบาท ณ วันที่จาย ชําระเงินคาสินคามีแนวโนมออนตัวลงกวาวันที่ทําการบันทึก 
บัญชีคาซื้อสินคา 
      อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังกลาว ผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามการ 
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท่ีเกี่ยวของเพื่อ 
กําหนดแนวทางในการสั่งซ้ือสินคาใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ทั้งนี้ การสั่งซื้อสินคาจาก 
ตางประเทศบางรายการ บริษัทมีการสั่งซื้อจากคูคา หรือตัวแทน จําหนายสินคาในประเทศและมีการซื้อขายสินคาเปนสกุลเงินบาท 
ซึ่งชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
ลวงหนา (Forward Contract) ในสภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผูบริหารและเปนไปตามนโยบาย 
ทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษทั โดยจะมกีารสอบทานความเพยีงพอของนโยบายปองกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเปนประจํา 
ทุกป ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

10. ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
      ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เปนผู ถือหุ นรายใหญของบริษัท โดยถือหุ นรอยละ 51.12 
ของจํานวนหุนที่จําหนาย ซึ่งสัดสวนการถือหุนดังกลาว เปนสัดสวนที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด รวมทั้งสามารถ 
ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของ 
ที่ประชุมผู ถือหุน ยกเวนเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู ถือหุน 
ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาได
     อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและมีการถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัทจึงไดจัดโครงสราง 
การบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงานการมอบอํานาจใหแก กรรมการและ 
ผูบริหารอยางชัดเจน มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังสิ้น 
7 ทาน โดยกรรมการอสิระ 3 ทาน ดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเพ่ือทาํหนาทีต่รวจสอบ ถวงดลุ การตัดสนิใจ และพิจารณา 
อนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งบริษัทไดกําหนดมาตรการการทาํรายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงทาง 
ผลประโยชน โดยจาํกดัการออกเสยีงของผูทีเ่กีย่วของ
      นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในโดยการวาจางบริษัทผูชํานาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเปนอิสระ 
และขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว ท้ังนี้ 
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใส และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้เมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลวบริษัทจะตองเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ 
ไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท เปนตน เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนทุกราย

11. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถ
      การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ตองพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ 
ความเชี่ยวชาญในการทําการตลาดและการจําหนายในทุกชองทางการจําหนาย มีความเขาใจในผลิตภัณฑ และการคิดคนใหเกิด 
ผลิตภัณฑใหมออกสู ตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและสรางการเติบโตใหแกบริษัท 
อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวได หรือไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนได 
ภายในเวลาอันเหมาะสม อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญได 
   บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรดังกลาวเปนอยางดี  โดยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การสรางแรงจูงใจ 
ใหทํางานกับบริษัทอยางตอเน่ืองในระยะยาว การสนับสนุนความกาวหนาทางสายงานของบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรผลตอบแทนท่ี 
เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละบุคคล  นอกจากนี้ บริษัทมีการสรรหาบุคลากรใหมเพื่อรองรับการขยายงานหรือเพื่อทดแทน 
บุคลากรที่สูญเสียไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพื่อใหมีบุคลากรที่เพียงพอกับการดําเนินงานของบริษัท 

           1 ไดแตงตั้ง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ ท่ีไดลาออก
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลต้ังแตวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
           2ได แต ง ต้ัง นายวิชัย อัสสรัตน  ดํารงตําแหนงเป นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทน นายสรณ จงศรีจันทร  ท่ีได ลาออกเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

      ท้ังนี้ บริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งเปนจํานวนที่ไมนอยกวา หนึ่งในสามของจํานวน 
กรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติ 
เปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ คณะกรรมการ กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเสนอ 
ขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการอีกทั้ง คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 คน ไมมีคุณสมบัติตองหาม ดังนี้

1.ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุกจริต
2.ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา

ผังโครงสรางการจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ ตําแหนง

1. ศ.นพ. อุดม  คชินทร 1

2. ศ.นพ.ปยะมิตร  ศรีธรา

3. นายวิชัย  อัสสรัตน 2

4. นายอมรศักดิ์  เกตุจรูญ

5. ดร.ทรงวุฒิ  ศักดิ์ชลาธร

6. นางสาวสุภาภรณ  ฤกษพิทักษพาณิช

7. นางสาวนภาภรณ  เดชอัคราช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการ / ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

กรรมการ/ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

1. คณะกรรมการบริษัท
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน โดยมี นางสาวธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ
เปนเลขานุการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน*

ผูอํานวยการ
ฝายการขาย และการตลาด

กลุมตลาด
ภายในประเทศ

กลุมตลาด
ตางประเทศ

จดทะเบียนผลิตภัณฑ
และ ลิขสิทธิ์

Supply chain
& procurement

บัญชี ทรัพยากร
บุคคล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเงินลูกคา
สัมพันธ

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูอํานวยการฝาย
บัญชี และการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ

เลขานุการ คณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท

*บริษัทวาจางบริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 045



กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
     ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ลงลายมือชื่อร วมกับ นางสาวนภาภรณ เดชอัคราช หรือ นางสาวสุภาภรณ ฤกษพิทักษพาณิช 
รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
     ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออก ใหตรง เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือก
ใหกลับเขามารับตําแหนงได ทั้งนี้ กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน
สวนปตอๆไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง
ติดตอกันไดสูงสุดไมเกิน 9 ป เวนแตท่ีประชุมผูถือหุ นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจําเปนตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติ
เลือกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระติดตอกันเกิน 9 ปดังกลาว เปนกรรมการอิสระตอไป

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
     คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ
ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผู ถือหุ น และการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ วัตถุประสงค 
และมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยรวมถึงอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังนี ้
     (1) ปฏบิตัหินาทีแ่ละกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัและบรษิทัยอยใหเปนไปตามวตัถปุระสงค ขอบงัคับ มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน ของบริษัทและ ผูถือหุน 
ทุกรายตลอดจนมีหนาที่ดูแลใหบริษัทและบริษัทยอย ปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการหามจายสินบนหรือ การสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น
     (2) กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณโครงสราง การบริหาร จัดการ 
และอํานาจอนุมัติของบริษัท และบริษัทยอยตามท่ีฝายจัดการนําเสนอรวมถึงกํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ 
ฝายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัท บริษัทยอย และผูถือหุน
     (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายจัดการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเพื่อใหบรรลุกลยุทธและเปนไปตามแผนงาน 
และงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารใหมีความเหมาะสม
     (4) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส คาตอบแทน และบําเหน็จ 
รางวัลของประธานเจาหนาท่ี บริหาร และผูบริหารระดับสูง
     (5) ดําเนินการใหบริษัทและบริษัทยอยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ังดูแลการเปดเผยขอมูลรวมถึงรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) 
ใหสามารถสะทอนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ
     (6) จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและมีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของระบบ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมทั้งมีระบบจัดเก็บเอกสาร
ที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดในภายหลัง
     (7) พิจารณาอนุมัติการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย(ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจําเปนตอง 
ไดรบัการพจิารณาโดยที ่ประชมุผูถอืหุน) ซึง่รวมถงึการลงทนุในธรุกจิใหม และการดาํเนนิงานใดๆท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมายประกาศ 
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
     (8) พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอย (ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจําเปน
ตองพิจารณาโดยที่ประชุมผูถือหุน) ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
     (9) พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัท
     (10) พิจารณากําหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมทั้งองคกรและกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับ และวิธีลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางเหมาะสมรวมท้ัง 
ติดตามผลการปฏิบัติงานทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเส่ียงและประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ
และเม่ือระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
     (11) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทและบริษัทยอย และใหมีกระบวนการ 
ที่ชัดเจน โปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกันเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุ นเปนสําคัญ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการ 
รายใดมีสวนไดเสียในธุรกรรมใดท่ีทํากับบริษัหรือมีสัดสวนการถือหุ นในบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเพิ่มขึ้นหรือลดลงใหกรรมการ 
รายดังกลาวแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา
     (12) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคมรวมถึงการตอตานการคอรรัปชั่นและจัดใหมี
การปรับใชนโยบายดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพ

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ046



        (13) แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการชุดยอย 
อื่นใด เพื่อชวยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยมีการติดตามผล 
การดาํเนนิงานของคณะกรรมการชดุยอย อยางสมํา่เสมอ
      (14) พิจารณาและอนุมัตกิารทาํธรุกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมผีลกระทบทีส่าํคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้นิ การทําธุรกิจ 
และชื่อเสียงของบริษัท พรอมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้
       (15) กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางถูกตองครบถวน โปรงใส ทันเวลา และเทาเทียมกัน
      (16) สงเสริมใหมีการสรางและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจอยางเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินกิจการ และ 
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนรวมกันทั้งแกบริษัท คูคา ผูที่เกี่ยวของ และสังคม
    (17) จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสมพรอมทั้งดูแลใหมั่นใจวาผูถือหุนมีสวนรวม ในการ 
ตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัท
     (18) กํากับดูแลใหมีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีขอสงสัย 
เกี่ยวกับรายการหรือการกระทํา ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการ 
ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
      (19) กํากับดูแลใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึง่รวมถงึการกาํหนดนโยบายดแูลการใชขอมลูภายในรวมทัง้การจดัการ 
ขอมลูทีม่ผีลกระทบตอราคาหลักทรพัย (Market Sensitive Information) ตลอดจนดแูลใหกรรมการ ผูบรหิาร พนกังานและบคุคลภายนอก 
ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตามระบบการรักษา ความปลอดภัยของขอมูลดวย
      (20) กํากับดูแลใหมีกระบวนการและชองทางในการรับและจัดการกับขอรองเรียนของผูประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย 
ทุกฝายอยางมีประสิทธิผล
      (21) แตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อชวยเหลือกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการบริษัทและดูแลใหคณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
      (22) จัดใหมีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)เพ่ือเตรียมพรอมเมื่อเกิดกรณีที่ผูบริหารระดับสูงไมสามารถ 
ปฏิบัติหนาที่ได
      (23) ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเปนประจําทุกป  รวมทั้งติดตามผลการประเมินของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดยอยเพื่อพิจารณารวมกันในคณะกรรมการบริษัท
       (24) จัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญตางๆ ใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ
       (25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอกหากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
      (26) จัดทํารายงานประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของบริษัท ในรอบปที่ผานมา เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
       (27) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
       (28) พิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทอยางเปนธรรม
        (29) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดโดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยาง 
หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดตามท่ีเห็นสมควรโดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจมอบ
หมายเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะ 
กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบ อํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
      ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบ 
อํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแยง (ตามทีน่ยิามไวในประกาศ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพยหรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) 
อาจมีสวนไดเสียหรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของ 
บริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปหรือเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุม 
ผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว

2. ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบริหารมีจํานวน 4 คน ประกอบดวย 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
      1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประจําวันทั่วไปของบริษัทเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชนของบริษัท และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม ผูถือหุนของบริษัทภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาที่
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
      2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปตลอดจนโครงสรางการบริหารงานและอํานาจ
บริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบและอนุมัติ
      3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
      4. ดูแลใหผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในฝายงานตางๆ ปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ผลักดันใหมีการพัฒนาองคกร และบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
    5. มอีาํนาจกําหนดและปรับเปลีย่นโครงสรางการจดัการ การบริหารของบรษัิทใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนนิการของบรษิทั
และสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม
     6. มีอํานาจวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลกิจางและกาํหนดคาตอบแทนสาํหรับพนกังานในระดบัท่ีต่ํากวาประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
โดยอยูในขอบเขตที่เปนไปตามระเบียบขอกําหนดของบริษัท
     7. มอีาํนาจในการออก แกไข เพิม่เตมิ ปรบัปรงุ ระเบยีบขอบงัคับและคาํสัง่เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของบรษัิทเพือ่ใหการปฏบิตังิานเปน
ไปตามนโยบายบรษิทั ทีว่างไว ตลอดจนชวยรักษาผลประโยชนของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
      8. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดําเนินการในเร่ืองใดๆ แทนได โดยอยูในขอบเขตที่เปนไปตาม
หลักเกณฑอํานาจอนุมัติ หรือ ระเบียบขอกําหนด หรือ คําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว
      9. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท
     10. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายดําเนินการตางๆและ/หรือคาใชจายอื่นๆซึ่งเปนคาใชจายปกติของบริษัทในวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ
เจรจาตอรองและอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทตามอํานาจ 
และ/ หรือวงเงินที่ไดรับการอนุมัติไวจากคณะกรรมการบริษัท
  11.มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ภายในวงเงินที่กําหนดจากคณะกรรมการบริษัท ไดแก การเขาทําสัญญาวาจางใหบริการตางๆ ไมเกิน 2 ลานบาท การซื้อหรือขาย
ทรัพยสินใดๆ ที่มีมูลคาการซ้ือขายไมเกิน 2 ลานบาท และการเขาทําสัญญาเชา/ ลีสซิ่ง/เชาซื้อ/ใหเชา/ใหเชาซื้อทรัพยสินในวงเงินไมเกิน   
2 ลานบาท เปนตน
     12. ดําเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา
ใหบคุคลดังกลาวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง มสีวนไดเสีย หรอือาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะทาํขึน้กับบรษิทัหรอืบรษิทัยอย เวนแตเปนการอนมุตัริายการธรุกจิปกต ิและเปนไปตามเงือ่นไขการคาโดยทัว่ไปซึ่งเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

3. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
       คณะกรรมการไดมีมติแตงตั้ง นางสาวธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ เปนเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาท่ีจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน 
รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน รายงานประจําป รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เปนตน โดยเลขานุการบริษัท
ที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นเปนผูที่คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม มีความรูความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท  ทั้งนี้ 
นางสาวธนชัพรรณ เทยีนทพิศริ ิไดผานการอบรมในหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 26 ป 2550  โดยมีประวัติและ
การอบรมอยูในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

4. ผูรับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 
       • นางสาวสุภาภรณ ฤกษพิทักษพาณิช เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ
ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยมีประวัติและการอบรมอยูในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 047



หมายเหตุ:
1 ไดแตงตั้ง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ ที่ไดลาออก เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2562
2ไดแตงตั้ง นายวิชัย อัสสรัตน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ จงศรีจันทร ที่ไดลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท ทุนชําระแลว 103,000,000 บาท (206,000,000 หุน) ราคาพาร 0.50 บาท

2. ตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. หุนสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการใหรวมถึงหุนสามัญที่ถือดดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

การประชุมของคณะกรรมการ
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้

กรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน

1. ศ.นพ.อุดม  คชินทร1 1/1

2. ศ.นพ.ปยะมิตร  ศรีธรา 9/9

3. นายวิชัย  อัสสรัตน2 1/2

4. นายอมรศักดิ์  เกตุจรูญ 9/9

5. ดร.ทรงวุฒิ  ศักดิ์ชลาธร 9/9

6. นางสาวสุภาภรณ  ฤกษพิทักษพาณิช 

7. นางสาวนภาภรณ   เดชอัคราช

กรรมการที่ลาออก

1. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ1

2. ดร.สรณ  จงศรีจันทร2

9/9

7/8

7/7

1/1

3/3

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

9/9

ป 2562

4/4

1/2

5/5

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

ชื่อ ตําแหนง จํานวน รอยละ คูสมรส บุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ

1. ศ.นพ.อุดม  คชินทร -

2. ศ.นพ.ปยะมิตร  ศรีธรา -

3. นายวิชัย  อัสสรัตน -

4. นายอมรศักดิ์  เกตุจรูญ -

5. ดร.ทรงวุฒิ  ศักดิ์ชลาธร 105,298,800

6. นางสาวสุภาภรณ  ฤกษพิทักษพาณิช 

7. นางสาวนภาภรณ   เดชอัคราช

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

กรรมการ/ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน

กรรมการ/ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ -

8. น.ส.ธนัชพรรณ  เทียนทิพศิริ ผู อํานวยการฝายบหริหารจัดการ -

-

-

-

-

-

51.12

-

-

-

-

-

-

-

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของผูดํารงตําแหนงระดับกรรมการ และผูบริหาร ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ048



2. ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบริหารมีจํานวน 4 คน ประกอบดวย 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
      1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประจําวันทั่วไปของบริษัทเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชนของบริษัท และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม ผูถือหุนของบริษัทภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาที่
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
      2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปตลอดจนโครงสรางการบริหารงานและอํานาจ
บริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบและอนุมัติ
      3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
      4. ดูแลใหผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในฝายงานตางๆ ปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ผลักดันใหมีการพัฒนาองคกร และบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
    5. มอํีานาจกําหนดและปรับเปลีย่นโครงสรางการจดัการ การบริหารของบรษัิทใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนนิการของบรษิทั
และสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม
     6. มีอํานาจวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลกิจางและกาํหนดคาตอบแทนสาํหรับพนกังานในระดบัท่ีต่ํากวาประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
โดยอยูในขอบเขตที่เปนไปตามระเบียบขอกําหนดของบริษัท
     7. มอีาํนาจในการออก แกไข เพิม่เตมิ ปรบัปรงุ ระเบยีบขอบงัคับและคาํสัง่เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของบรษัิทเพือ่ใหการปฏบิตังิานเปน
ไปตามนโยบายบรษิทั ทีว่างไว ตลอดจนชวยรักษาผลประโยชนของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
      8. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดําเนินการในเร่ืองใดๆ แทนได โดยอยูในขอบเขตที่เปนไปตาม
หลักเกณฑอํานาจอนุมัติ หรือ ระเบียบขอกําหนด หรือ คําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว
      9. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท
     10. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายดําเนินการตางๆและ/หรือคาใชจายอื่นๆซึ่งเปนคาใชจายปกติของบริษัทในวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ
เจรจาตอรองและอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทตามอํานาจ 
และ/ หรือวงเงินที่ไดรับการอนุมัติไวจากคณะกรรมการบริษัท
  11.มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ภายในวงเงินที่กําหนดจากคณะกรรมการบริษัท ไดแก การเขาทําสัญญาวาจางใหบริการตางๆ ไมเกิน 2 ลานบาท การซื้อหรือขาย
ทรัพยสินใดๆ ที่มีมูลคาการซ้ือขายไมเกิน 2 ลานบาท และการเขาทําสัญญาเชา/ ลีสซิ่ง/เชาซื้อ/ใหเชา/ใหเชาซื้อทรัพยสินในวงเงินไมเกิน   
2 ลานบาท เปนตน
     12. ดําเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา
ใหบคุคลดังกลาวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง มสีวนไดเสีย หรอือาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะทาํข้ึนกับบรษิทัหรอืบรษิทัยอย เวนแตเปนการอนมุตัริายการธรุกจิปกต ิและเปนไปตามเงือ่นไขการคาโดยทัว่ไปซึ่งเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

3. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
       คณะกรรมการไดมีมติแตงตั้ง นางสาวธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ เปนเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาท่ีจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน 
รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน รายงานประจําป รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เปนตน โดยเลขานุการบริษัท
ที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นเปนผูที่คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม มีความรูความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท  ทั้งนี้ 
นางสาวธนชัพรรณ เทยีนทพิศริ ิไดผานการอบรมในหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 26 ป 2550  โดยมีประวัติและ
การอบรมอยูในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

4. ผูรับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 
       • นางสาวสุภาภรณ ฤกษพิทักษพาณิช เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ
ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยมีประวัติและการอบรมอยูในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชือ่

 ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการ

ตําแหนงชื่อ

1. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 

2. นางสาวสุภาภรณ ฤกษพิทักษพาณิช

3. นางสาวนภาภรณ เดชอัคราช

4. นางสาวธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร และรักษาการผูอํานวยการฝายการขายและการตลาด 

 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
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      ทั้งนี้กรรมการที่ดํารงตําแหนงบริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดํารงตําแหนง 
กรรมการ ดังกลาวขางตน เนื่องจากไดรับคาตอบแทนจากบริษัทเปนเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแลว

2) โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น 
      ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการจัดสรรเงินคาตอบแทนดังกลาวสําหรับป 2562 ใหแกกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท จะตองคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปที่ผานมาประกอบกับการเปรียบเทียบ 
อางองิบรษัิท ซึง่อยูในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกับบรษัิท และคาตอบแทนถวัเฉลีย่ตามขนาดธรุกจิทีใ่กลเคยีงกนักบับรษิทั รวมถงึพจิารณา 
จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท นอกจากนี้ เม่ือรวมคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ 
บริษัท หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการรวมกันแลว จะตองไม เกิน 3,000,000 บาทตอป 

บริษัทจายคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทานสําหรับป 2562 ดังนี้    

       • นางสาวสภุาภรณ ฉนัวงษงาม เปนผูควบคุมดแูลการทาํบญัชี (สมหุบญัช)ีมคุีณสมบตัเิปนไปตามเกณฑของสํานกังานกาํกบัหลกัทรพัย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยมีประวัติและการอบรมอยูในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร 
ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
5.คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1) คาตอบแทนกรรมการ
      ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คาตอบ
แทนรายเดือน คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

โบนัส
กรรมการ

รวม
(บาท)

1. ศ.นพ.อุดม  คชินทร1 ประธานกรรมการ
/ กรรมการอิสระ 9,677.42

2. ศ.นพ.ปยะมิตร  ศรีธรา 240,000.00

3. นายวิชัย  อัสสรัตน2 90,000.00

4. นายอมรศักดิ์  เกตุจรูญ 240,000.00

5. ดร.ทรงวุฒิ  ศักดิ์ชลาธร

6. นางสาวสุภาภรณ ฤกษพิทักษพาณิช 

7. นางสาวนภาภรณ   เดชอัคราช

กรรมการที่ลาออก

1. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ 1

2. ดร.สรณ  จงศรีจันทร2

กรรมการอิสระ
/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ
/กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
/กรรมการตรวจสอบ

230,967.74

150,000.00

รวมเปนเงิน 960,645.16

15,000.00

90,000.00

10,000.00

90,000.00

105,000.00

70,000.00

380,000.00

90,000.00

15,000.00

75,000.00

22,500.00

45,000.00

247,500.00

44,500.00

178,000.00

178,000.00

178,000.00

578,500.00

24,677.42

464,500.00

115,000.00

583,000.00

536,467.74

443,000.00

2,166,645.16

คาเบี้ยประชุม (บาท)

รายละเอียด ป 2562

คาตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการบริษัท

คาเบ้ียประชุม (จายเฉพาะผูเขารวมประชุมเทานั้น)

คณะกรรมการบริษัท
   ประธาน
   กรรมการ

20,000 บาท/คน/เดือน

15,000 บาท/คร้ัง/คน
10,000 บาท/คร้ัง/คน

คณะกรรมการตรวจสอบ
   ประธาน
   กรรมการ

22,500 บาท/คร้ัง/คน
15,000 บาท/คร้ัง/คน
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1 ไดแตงต้ัง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ ที่ไดลาออก เม่ือวันที่ 17 
ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2562
2ไดแตงตั้ง นายวิชัย อัสสรัตน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ จงศรีจันทร ที่ไดลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2562

3) คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
      คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 4 คน ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
มีรายละเอียดดังนี้  

4) คาตอบแทนอื่น
     ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 
46,000,000 หุน มูลคาท่ี ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายตอประชาชนจํานวน 46 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 22.33 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
     ท้ังนี้ หุนที่เสนอขายตอประชาชนจํานวนดังกลาว มีการเสนอขาย ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอยของบริษัท จํานวนไมเกิน 6,900,000 หุน โดยในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/ 
หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยของบริษัท ใหนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวจัดสรรใหแกประชาชนโดยท่ัวไปเปน 
ครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายเปนราคาที่เทากับราคาเสนอขายใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) โดยจะเสนอขายพรอม 
กับการเสนอขายหุน IPO อยางไรก็ตามกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะไมใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้

5) นโยบายและวิธีกําหนดคาตอบแทน
     คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
     บริษทัไมมคีณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนจงึมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เปนกรรมการอสิระเปนผูพิจารณากาํหนด 
นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดแก  ประธานเจาหนาที่บริหารพรอมทั้งเสนอ 
หลักการ และจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ สําหรับคาตอบแทนกรรมการนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ กลาวคือ
     ก.คาตอบแทนกรรมการบริษัทจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรม 
เดียวกัน และบริษัทท่ีมีขนาดใกลเคียงกันแลว คาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มี 
คุณภาพไว 
     ข.กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

คาตอบแทน จํานวนเงิน (หนวย : ลานบาท)

เงินเดือนและโบนัส

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ผลประโยชนอื่นๆ (ถามี)

14.95

0.63

0.42



6) นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท
      คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท และเสนอใหคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ โดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 3 สวน คือ 
      ก. คาตอบแทนรายเดือน ใหจายเปนประจําทุกเดือน สําหรับกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท  
      ข. คาเบี้ยประชุม ตอครั้งที่มาประชุม สําหรับกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท 
      ค. ผลตอบแทนในลักษณะอ่ืน เชน โบนัสกรรมการ 
เปนตนซึ่งจัดสรรโดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปท่ีผานมาประกอบ
กับการเปรียบเทียบอางอิงบริษัทอ่ืนซ่ึงอยูในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกลเคียงกันกับ
บริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท 
     การกําหนดคาตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหนาที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการที่กอใหเกิดประโยชน 
กับบริษัทโดยเปรียบเทียบกับในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ โดย 
กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึนจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้นนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยการจายคาตอบแทนกรรมการ 
จะตองไมเกินวงเงินงบประมาณตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และพิจารณาจัดสรรแกกรรมการทุกคนตามภาระหนาที่
รับผิดชอบและความเหมาะสม โดยมีผลต้ังแตวันท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่น
7) นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
      คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติทบทวนคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง เชน เงินเดือน โบนัส เปนตน 
เพื่อเสนอขอ อนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคาตอบแทนดังกลาวมีการกําหนดอยางเหมาะสมตามโครงสรางคาตอบแทนของบริษัท 
และพิจารณา เปรียบเทียบกับตลาด ไดแก 1) ขอมูลการสํารวจคาตอบแทนจากสถาบัน องคกร และหนวยงานที่ไดรับความเชื่อถือ 2) 
อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟอ และกําไรสุทธิ 3 ป ยอนหลังรวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย และสอดคลอง
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งพอเพียงที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได 

6.บุคลากร

หมายเหต ุ1/ ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2561 บริษัทไดวาจางซิลลิค ฟารมาทําหนาที่ในการบริหารคลังสินคาแทนบริษัทจึงมีการโอนยายพนักงานฝายคลังสินคา

ไปรวมกับฝายลูกคาสัมพันธแทน

สายงาน

รวม

จํานวนพนักงาน (คน)

บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน)

ฝายบริหาร

ฝายการขายและการตลาด

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝาย Supply Chain & procurement

ฝายคลังสินคา1/

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายบริการลูกคา

ฝายจดทะเบียนผลิตภัณฑและลิขสิทธิ์

บริษัท อินเตอร เวทตา จํากัด 

บริษัท อินเตอร เพ็ททรินา จํากัด

บริษัท อินเตอร สเต็มมา จํากัด

44

2

23

7

2

-

3

5

2

21

1

-

66
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2) คาตอบแทนพนักงาน
       ในป 2562 มีคาตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทยอย ไมรวมผูบริหารสูงสุดและผูบริหาร 4 รายแรก คิดคาตอบแทนเปน

จํานวนเงินทั้งสิ้น 54.53 ลานบาท ดังนี้ 

3) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
       บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง 
ขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานและเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทไดเร่ิมสมทบเงินเขากองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพใหแกพนักงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2559
4) คาตอบแทนอื่น
       ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 
46,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายตอประชาชนจํานวน 46 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 22.33 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยหุนที่เสนอขายตอประชาชนจํานวนดังกลาว มีการเสนอขายใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทจํานวนไมเกิน 6,900,000 หุน โดยในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุน 
เหลือจากการจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยของบริษัท ใหนําหุนสามัญเพิ่มทุน 
ที่เหลือดังกลาว จัดสรรใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ราคาเสนอขายเปนราคาที่เทากับราคาเสนอขายใหแก 
ประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) โดยจะเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุน IPO อยางไรก็ตาม กรรมการและผูบริหารของบริษัท 
จะไมใชสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญครั้งน้ี ดังน้ัน คงเหลือหุนเพิ่มทุนของบริษัทที่พนักงานของบริษัท และบริษัทยอยไดรับการจัดสรร 
ไมเกิน 6,900,000 หุน โดยไมมีพนักงานของบริษัทรายใดไดรับการจัดสรรมากกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย 
ใหกับประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)
5) นโยบายพัฒนาบุคลากร
       บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานอยางยิ่ง โดยคํานึงถึงวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท บริษัท 
จึงคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหความสําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน 
ทุกตําแหนง โดยจัดกระบวนการฝกอบรมการสัมมนา การดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศและยังมุงม่ันที่จะเพิ่มขีดความสามารถ 
ของพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

คาตอบแทน จํานวนเงิน (หนวย : ลานบาท)

เงินเดือนและโบนัสรวม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ผลประโยชนอื่น

29.50

1.00

24.03



        บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ   
ที่ดีวา เปนสิ่งที่สําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินงานของบริษัทใหมี 
ประสิทธิภาพและมีการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูประโยชน 
สูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตั้งแตพนักงาน ผูลงทุนผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร 
ใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีข้ึนโดยครอบคลุม
เนื้อหา หลักการสําคัญตั้งแต โครงสราง บทบาท หนาท่ี และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหาร 
งานของผูบริหาร อยางโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารองคกรทําใหเกิด ความเชื่อม่ันวา 
การดําเนินงานใดๆ ของบริษัทเปนไปดวยความเปนธรรม และ 
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
         คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสําคัญตาม 
หลักการ กํากับดูแลกิจการ ใน 5 หมวด ดังนี้

8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ       

หมวดที ่1   สทิธขิองผูถอืหุน (The Rights of Shareholders)
        บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆของ 
ผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ 
พื้นฐานตางๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย และในฐานะ 
ผูถือหุนหรือเปนเจาของบริษัท ดวยวิธีการตามมาตรฐาน ท่ีเปน 
ที่ยอมรับ และเช่ือถอืได โดยใหสทิธิในการซือ้ ขาย โอนหลักทรพัย 
ที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระสิทธิในการไดรับสวนแบงผลกําไรจาก 
บรษัิท ในรปูแบบตางๆ การไดรบัขอมลูอยางเพยีงพอ การเขารวม 
ประชุมผูถือหุน การเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอชื่อ 
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท การเปดโอกาส 
ใหผูถอืหุนไดแสดงความคิดเห็น ในท่ีประชมุอยางเปนอสิระรวมถึง 
การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล
การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผู สอบบัญชี 
การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท 
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกคน มีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู โดย 
แตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษ 
เหนือผูถือหุนรายอื่น       
       นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆขางตนแลวบริษัทยังได 
ดําเนินการ  ในเรื่องตางๆท่ีเปน การสงเสริมและอํานวยความ 
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
        1.1) บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 
ครั้งภายใน เวลา 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
และในกรณทีีม่คีวามจําเปนเรงดวน ตองเสนอวาระเปนกรณพีเิศษ 
ซึ่งเปนเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวของกับผล ประโยชนของผูถือหุน 
หรือเกีย่วของกับเงือ่นไข หรอืกฎเกณฑ กฎหมายท่ีใชบงัคบัท่ีตอง 
ไดรบัการอนุมตัจิากผูถือหุนแลวบรษัิท จะเรียกประชุมวิสามญัผูถือ 
หุนเปนกรณีไปโดยจะจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมและ 
อํานวยความสะดวกแกผู ถือหุนมากที่สุด 

         1.2) บริษัทใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอเรื่อง 
เพื่อพิจารณา กําหนดเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ 
บริษัท ในการประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป โดยบริษัทจะ 
ประกาศ และเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการที่ ชัดเจนผาน 
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนเว็บ- 
ไซตบริษัท www.interpharma.co.th ทั้งนี้คณะกรรมการ 
บริษัท จะแจงผลการพิจารณา พรอมชี้แจงเหตุผลใหผู ถือหุน 
ทราบในทีป่ระชุมผูถอืหุน  
         1.3) บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม ท้ังขอมูล 
ประกอบการ ประชุม ในวาระตางๆอยางเพียงพอ ใหผู ถือหุน 
ลวงหนาภายใน 21 วัน กอนวันประชุม รวมทั้งเผยแพรใน 
เว็บไซตของบริษัท www.interpharma.co.th ลวงหนา 
ไมนอย กวา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผู ถือหุนไดศึกษา 
ขอมูลกอนวันประชุม
        1.4) บรษิทัไมมกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลง  
ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยเฉพาะ 
วาระ ที่มีความสําคัญและตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน 
การตัดสินใจ
        1.5) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม เพื่อสอบถาม 
ขอมูลใน แตละวาระหรือขอมูลอื่นๆของบริษัทลวงหนากอน 
วันประชุม
        1.6) ในกรณทีีผู่ถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบอํานาจแกตัวแทนผูถือหุนหรือ 
กรรมการอิสระของบริษัท ตามที่เสนอเปนผูรับมอบอํานาจเขา 
รวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบหนังสือ 
มอบฉันทะของบริษัทตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และ 
ผูถือหุน ยังสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทาง 
หนาเว็บไซตของบริษัทได
        1.7) บรษิทักําหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชมุ โดยคาํนงึ
ถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมและจัดใหมีการใชระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการลงคะแนน 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนา
กอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง        
        1.8) บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมท้ังผูสอบบัญชีเขารวมประชุม
ผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
        1.9) บริษัทสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงใน 
วาระที่สําคัญ และสงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจ 
นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และเปด 
เผยผลการลงคะแนนเสยีง ท่ีเหน็ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสยีง 
ในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการ 
ประชมุ
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             1.10) การประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน ในการแสดง ความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ กอนการลงมติ
ในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู ถือหุ นจะมีกรรมการและผู บริหาร ที่ตอบประเด็นขอ ซักถาม และมีการบันทึกประเด็นซักถาม
และขอคิดเห็นท่ีสําคัญแสดงไวในรายงานการประชุมเพ่ือตรวจสอบได
              1.11) บริษัทจัดใหมีการบันทึกเทปการประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวน ซึ่งรวมถึงการบันทึก ประเด็นคําถามคําตอบในที่ประชุม รวมท้ังชื่อ และนามสกุลของผูถามและผูตอบและผลการลงคะแนน
ในแตละวาระ โดยแยกจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึง บันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุม 
และกรรมการที่ลาประชุม โดยนําสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัท www.interpharma.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
             1.12) บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ทันเวลา เพื่อใหผูลงทุน ผูเกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป
ไดรับทราบผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ เว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้หากผูถือหุนมีประเด็นคําถามหรือ
ขอสงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โดยทางโทรศัพท
 02-634-0225 หรือ อีเมล ir@interpharma.co.th

หมวดที่ 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders)
      บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต อผู ถือหุ นทุกรายทุกกลุ มอยางเทาเทียม กันไมว าจะเปนผู ถือหุ นรายใหญ หรือรายยอย 
ผู ถือหุนที่เปนผู บริหาร หรือ ไมเปนผูบริหาร บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ใหผู อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปดโอกาสใหผู ถือหุ นสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน โดยรายละเอียดสิทธิของผูถือหุนในเรื่องตางๆเปนไปตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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(1) การดูแลผูถือหุนสวนนอย 
        1.1) บริษัทมีการดูแลผูถือหุนสวนนอยโดยผูถือหุนสวน 
นอย สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นแจงเบาะแสหรือแจง 
ขอรองเรียนผานชองทางท่ีบริษัทกําหนด ไดแก ทางไปรษณีย 
หรือนําสงที่ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจ 
สอบตามที่อยูของบริษัท หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (อีเมล) 
comsec@interpharma.co.th หรือทางเว็บไชตบริษัท www. 
interpharma.co.th ซ่ึงผู รับเรื่องรองเรียนจะเปนผู พิจารณา 
ดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง หรือดําเนินการสงเร่ืองให 
ผูตรวจสอบเรือ่งรองเรียน ซึง่เปนบคุคล กลุมบคุคล หรือหนวยงาน 
ที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระ 
ในการดําเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรับการรองเรียน 
เพื่อตรวจสอบเรื่องรองเรียนหรือการสอบหาขอเท็จจรงิ พรอมทัง้ 
ติดตามความคืบหนาเพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
กับขอรองเรียนที่ไดรับ หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่พิจารณาแลว 
มคีวามเหน็วาเปนเรือ่งสําคญัทีม่ผีลตอผูมสีวนไดเสยี โดยรวมหรือ 
มีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการ 
ประชุมในการประชุมผูถือหุน
        1.2) บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผู ถือหุนสวนนอย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจน
เปนการลวงหนาเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใส
ในการพิจารณาเพิ่มหรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาว
ขางตนเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ 
หลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และเปน 
การถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน จนถึงวันที่เสนอวาระ 
การประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือนและตองถือ 
ครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนมีสิทธิทําหนังสือ 
เสนอเรือ่งทีจ่ะขอใหคณะกรรมการบรรจเุปนวาระการประชมุผูถอื
หุนดังกลาวขางตนไดการเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน 
นั้นผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงคและรายละเอียดของเรื่องท่ี 
เสนอพรอมขอมลูทีเ่ปนประโยชนประกอบการพจิารณา บรษิทัขอ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม 
ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก     
        1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่
ขอเท็จจริง มิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติ
ในเรื่องดังกลาว 
         2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 
         3) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการ 
พจิารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบรษัิทไดดาํเนนิการกําหนดเปน 
วาระการประชุมทุกครั้ง 
         4) เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 
         5) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและ
ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท 
         6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือ 
หุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
         7) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือ 
กรณีบริษัทตองการขอมูลเพิ่มเติมแลวไมสามารถติดตอกับผูถือ 
หุนที่เสนอเรื่องได     

  
        8) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ 
พิจารณาใน รอบ 1-2 เดือนท่ีผานมาและไดรับมติสนับสนุน 
ดวยเสยีงทีน่อยกวา รอยละ 10 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
ของบริษัทโดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนครั้งกอน  
        9) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 
        10) เรือ่งอืน่ๆ เชน เร่ืองทีซ่ํา้กับเรือ่งทีไ่ดเสนอมากอนแลว
เปนตน ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
บริษัทจะแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน 
ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏเิสธการบรรจเุรือ่งดงักลาว 
ไวขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือ 
หุน เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะ 
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเป็น 
วาระการประชุมโดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ถือเปนที่สุด
        1.3) กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล 
ใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการโดยใหเสนอ
ชื่อผานเลขานุการบริษัทลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุม 
ผูถือหุนพรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและ 
การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อคุณสมบัติของผูถือ 
หุนที่จะเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการดังกลาวขางตนเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 89/28ซ่ึงกําหนดใหผูถือ 
หุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวม 
กันได ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน 
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 
1 เดอืนและตองถอืครองหุนจนถึงวนัทีจ่ดัการประชมุสามญัผู ถือ 
หุ นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
      บุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาเพื่อ 
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม 
พระราชบญัญตับิรษิทั มหาชน จาํกดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย 
และตลาดหลักทรพัย ตลอดจนระเบยีบของสํานกังานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกาํกบัตลาด 
ทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท 
รวมทัง้มคุีณสมบตัอิืน่ๆตามทีบ่รษิทักาํหนด คุณสมบตัขิองกรรมการ 
ไดแก มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ
ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนและเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิัท 
มปีระวตักิารทาํงานทีด่ ีมคีวามเปนอสิระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการ 
ดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเขาประชุม 
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับ 
การเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะ 
พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ 
พิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไมโดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
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หมวดที่ 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role  of 
Stakeholders in Corporate Governance)
          บรษิทัไดใหความสาํคญัตอสทิธขิองผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม 
ไมวาจะเปน ผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน หรือ นักลงทุน 
และพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ลูกคา 
คูคา เจาหนี ้คูแขงขนัทาง การคา สงัคมและ ชมุชน เปนตน ในการ 
ดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ตามแนวทาง ดังตอไปนี้  
1.ดานสิทธิมนุษยชน 
          • บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน 
โดยคํานงึถงึศักด์ิศรคีวามเปนมนุษย เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ของบุคคล ไมกระทํา ใดๆและไมสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิ 
มนษุยชน ซึง่บรษิทัจะไมของเกีย่วกับหนวยงาน  องคกร หรือบุคคล 
ใดทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชนทกุกรณแีละไมสนบัสนนุกจิการทีล่ะเมดิ 
หลักสิทธิมนุษยชน   
          • บริษัทสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการ 
ไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาคแกผูดอยโอกาสและคน 
พิการ รวมทั้งสงเสริม ความเสมอภาคในโอกาสระหวางหญงิชาย 
ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก 
2. ดานเคารพทรัพยสินทางปญญา 
         • พนักงานทุกคนมีหนาที่รักษาความลับทางการคา อัน 
ไดแก ขอมูล ทางธุรกิจ และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับบริษัท 
ซึ่งพนักงาน ตองปกปองกันรักษาขอมลูท่ีเปนความลับของบรษิทั 
หรอืคูคาทางธรุกจิของบรษิทัโดยภาระหนาทีใ่นการปองกนัรกัษา 
ขอมูลนี้จะตอเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผูนั้นไดออกจากบริษัท 
โดยจัดใหมีการสัมภาษณกอนออกจากงานพรอมลงนามทํา 
เปนหนังสือรับทราบไวดวย
         • บริษัทจะไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจนทํา 
ใหเกิดความเสียหายตองรับผิดทางกฎหมายใชโปรแกรมคอม 
พิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
         • บริษัทไมเรียกรอง รับเอา หรือ ใชขอมูลทางธุรกิจ ซึ่ง 
ไดมาโดยวิธีการที่มิชอบดวยกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม รวม 
ถึงบริษัทจะไมละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการ 
คาของผูอื่น 
3. ดานผูมีสวนไดเสียผูถือหุน 
         นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย 
และขอบงัคบับรษิทั เชน สทิธใินการขอตรวจสอบจาํนวนหุนสทิธิ 
ในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน และออกเสียง 
ลงคะแนนสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุม 
ผูถือหุน รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว 
ยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆเก่ียวกับ 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานชองทาง
ทีบ่รษัิทกาํหนดโดยทุกๆขอคดิเห็นจะไดรับการรวบรวมเพือ่เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

            1.4) เปดโอกาสใหผู ถือหุนไดใชสิทธิ ในการแตงตั้ง 
กรรมการเปนรายคน  โดยการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปน 
ไปตามวิธีการ ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทซึ่งผูถือหุนคนหน่ึง 
มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุ นตอหนึ่งเสียงและในการเลือกตั้ง 
กรรมการใหใชวิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
และผูถอืหุนมสีทิธเิลอืกตัง้บุคคลทีไ่ดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการ 
ไดไมเกินจํานวนกรรมการที่เลือกต้ังในครั้งนั้นโดยจะแบงคะแนน 
เสยีงไมไดและในกรณเีลือกตัง้บคุคลหลายคนเปนกรรมการใหบคุคลที่
ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปน 
กรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้ง
นั้นในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน
ครั้งนั้นใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดซ่ึงกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุนมติที่ 
ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
       1.5) บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพ่ิมวาระการประชุมในที่ 
ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปนโดย 
เฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน 
ตัดสินใจเพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมกอนตัดสินใจรวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของ 
ผูถอืหุนทีม่าสาย เปนตน นอกจากนีบ้รษิทัไดกาํหนดนโยบายเกีย่วกบั 
การปองกนัใชขอมลูภายในและมมีาตรการทีส่ามารถสรางความมัน่ใจ 
ไดวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอยาง 
เครงครัด มีดังนี้
(2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
            2.1) กรรมการผูบริหารผูดํารงตําแหนงระดับบริหารใน 
สายงานบัญชี หรือการเงินหรือเทียบเทาและพนักงานในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก 
ทรัพยของบริษัทตองไมใชขอมูลภายในกอนเปดเผยสูสาธารณชน 
และหามบุคคลดังกลาวซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง 
คูสมรสบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไมวาจะเปนการซ้ือขายโดยตรง 
หรือทางออม ภายในเวลา 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปและหลังการเปดเผยขอมูล 
ดังกลาวอยางนอย 24 ชั่วโมง 
            2.2) กรรมการผูบรหิารและพนกังานทีอ่ยูในหนวยงาน
ที่ไดรับขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยสูสาธารณชนซึ่งอาจมีผลตอ 
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยของบรษิทัหรอืบรษิทัจดทะเบียน 
อื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน ตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพย 
ของบริษัทดังกลาวโดยตนเอง คูสมรส บุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยตรงหรือทางออมจนกวาจะพนระยะ
เวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสู สาธารณชน 
แลว
             2.3) กําหนดใหกรรมการและผูบรหิารทีม่หีนาทีร่ายงาน
การถอืครองหลกัทรพัยทีอ่อกโดยบรษิทัซึง่เปนของตนเอง คูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดที่เกี่ยวของรวมถึง 
แจงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอคณะ 
กรรมการเปนประจํา
            2.4) คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดสวนเสียและผูเก่ียวของเพื่อใหคณะกรรมการได 
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และตดัสนิใจเพือ่ประโยชนของบรษิทัโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและ 
ผู บริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทตองไมมี 
สวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม 
ขัน้ตอนหรือมาตรการการอนมุตักิารทาํรายการระหวางกันของบริษัท
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สิ่งแวดลอม 
        บรษิทัรวมดแูลรกัษาสภาพแวดลอมและอนรุกัษทรพัยากร
ธรรมชาติและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และรักษาสมดุล
ระบบ นเิวศอยางยัง่ยนื อาท ิการนาํกระดาษใชแลวนาํกลับมาใช 
ในงานชัว่คราว ทีไ่มเปนทางการการสงเสรมิการพฒันาผลิตภัณฑ 
โดยคาํนงึถงึการเปนมติรตอสิง่แวดลอม เปนตน พรอมทัง้สงเสรมิ 
ใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดูแล 
รักษาสิ่งแวดลอม

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน          
        บรษิทักาํหนดใหมนีโยบายรบัเรือ่งรองเรยีนเพือ่เปดโอกาส
ใหผู ที่พบเห็นสงสัยหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําที่ผิด 
กฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทาํทีส่อถงึการทจรุติ หรอืพฤตกิรรม 
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไดมีชองทางในการรอง 
เรียนหรือแจงเบาะแสมายังบริษัท โดยผูแจงเรื่องรองเรียน ไดแก 
ผูพบเห็นทราบเบาะแสหรือสงสัยโดยสุจริต ไมวาตนเองจะได 
รับความเสียหายหรือผลกระทบหรือไมก็ตาม จากการดําเนิน 
ธรุกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบัตหินาทีข่องกรรมการผูบริหาร 
และ พนักงานของบริษัทที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบของรฐั หรอืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ี จรรยา- 
บรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท รวมถึง 
การกระทําที่อาจสอถึงการทุจริต          
        ผูที่พบเห็นการละเมิดสามารถแจงการพบเห็นดังกลาว 
ตอคณะกรรมการตามชองทางที่บริษัทกําหนดท้ังนี้เรื่องท่ีถูก
แจงเขามาจะถูกนําเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริงตอไป 
และผูรายงานจะไดรับการคุมครองจากบริษัทอยางดีที่สุด

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
       • บริษัทจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส หรือ
ผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนเปนความลับ
       • บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงานแหลงที่มาของขอมูล 
หรือบุคคลที่เก่ียวของ
       • ผูทีไ่ดรบัความเสยีหายจะไดรับการบรรเทาความเสยีหาย 
ดวยกระบวนการที่เหมาะสมและเปนธรรม
       • บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะ 
แส หรือผูรองเรียน ไมวาจะโดยการปล่ียนแปลงตําแหนงงาน 
ลักษณะงาน สถานที่ ทํางาน สั่งพักงาน เลิกจาง หรือกระทํา 
การอ่ืนใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูแจง 
เบาะแสหรือผูรองเรียนหรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงชองทางในการแจงเบาะแสหรือรองเรียนการแจง
เบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน
(1) ทางไปรษณีย หรือนําสงที่
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 - 10
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล 
comsec@interpharma.co.th
(3) เว็บไซตของบริษัท www.interpharma.co.th 

  

พนักงาน           
       บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากร 
ที่มีคามุ งมั่นท่ีจะพัฒนาความสามารถพนักงานทุกคนอยางตอ 
เน่ืองใหความมัน่ใจในคณุภาพชวีติการทํางานของพนกังานทัดเทียม 
บริษัทช้ันนํา มีความสุขในการทํางาน ความภาคภูมิใจ และสราง 
ความผูกพันตอองคกรที่ผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆเพื่อ
สนันสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสราง 
สรรคสิ่งใหมๆเสริมศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการ
ปฏบิตังิานและรับมอืกบัสภาวะการณในทกุดานทีอ่าจมผีลกระทบ 
โดยองครวม นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ 
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานรวมถึงคาตอบ
แทนที่เหมาะสม

ลูกคา            
        บริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหผู ใชสินคาและบริการไดรับ 
ประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคาเปนธรรมตลอดจนมุ่ง
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สรางความพึงพอใจและ
ความผูกพันแกลูกคารวมท้ัง จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการ
ใหขอเสนอแนะในสินคา คําปรึกษา วิธีการแกปญหาและรับขอ 
รองเรียน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางท่ีสุดในสินคา 
และบริการระดับมาตรฐานสากล

คูคา  
        บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต  
คํามั่นที่ใหไว กับลูกคาอยางเครงครัดโดยยึดถือการปฏิบัติตาม 
สัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม สรางความไววางใจความสัมพันธ
และความรวมมือท่ีดีเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพใน 
การดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการสง 
มอบสินคาตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา

คูแขงทางการคา 
         บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตโดย  
ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมภายใตกรอบของ 
กฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีผานมาบริษัทไมมีขอพิพาท
ใดๆในเรื่องที่เก่ียวกับ คูแขงทางการคา

เจาหนี้       
        บรษิทัรกัษาคาํมัน่สญัญาและปฏบัิติตามเงือ่นไขและหนาที่ 
ที่พึงมีตอเจาหนี้โดยเครงครัด ทั้งเจาหนี้ทางธุรกิจเจาหนี้สถาบัน
การเงิน เปนตน และนอกจากน้ีบริษัทเขารวมกิจกรรม/โครงการตางๆ
ของเจาหนี้ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับเจาหนี้อีกดวย

สังคมและสวนรวม           
        บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
ทุกฝาย และถือมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นในทุกทอง 
ถิ่นที่บริษัทไดเขาไปดําเนินงานเพื่อสังคมในดานตางๆ รวมท้ัง 
การชวยเหลือบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยนอกจากน้ียังสง
เสริมใหพนักงานและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่ทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคมใหเติบโตเคียงคู
กันไปอยางยั่งยืน แมกระทัง่ในชวงทีเ่กดิภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ 
บริษัทก็ยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเน่ือง 
โดยทุมเทความคิดสรางสรรคความรูความสามารถเพื่อเพิ่มประ-
สิทธิภาพ การบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมใหมีประสิทธิผล 
กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมสูงสุด

(1) การดูแลผูถือหุนสวนนอย 
        1.1) บริษัทมีการดูแลผูถือหุนสวนนอยโดยผูถือหุนสวน 
นอย สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นแจงเบาะแสหรือแจง 
ขอรองเรียนผานชองทางท่ีบริษัทกําหนด ไดแก ทางไปรษณีย 
หรือนําสงที่ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจ 
สอบตามที่อยูของบริษัท หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (อีเมล) 
comsec@interpharma.co.th หรือทางเว็บไชตบริษัท www. 
interpharma.co.th ซ่ึงผู รับเรื่องรองเรียนจะเปนผู พิจารณา 
ดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง หรือดําเนินการสงเร่ืองให 
ผูตรวจสอบเรือ่งรองเรียน ซึง่เปนบคุคล กลุมบคุคล หรือหนวยงาน 
ที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระ 
ในการดําเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรับการรองเรียน 
เพื่อตรวจสอบเรื่องรองเรียนหรือการสอบหาขอเท็จจรงิ พรอมทัง้ 
ติดตามความคืบหนาเพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
กับขอรองเรียนที่ไดรับ หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่พิจารณาแลว 
มคีวามเหน็วาเปนเรือ่งสําคญัทีม่ผีลตอผูมสีวนไดเสยี โดยรวมหรือ 
มีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการ 
ประชุมในการประชุมผูถือหุน
        1.2) บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผู ถือหุนสวนนอย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจน
เปนการลวงหนาเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใส
ในการพิจารณาเพิ่มหรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาว
ขางตนเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ 
หลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และเปน 
การถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน จนถึงวันที่เสนอวาระ 
การประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือนและตองถือ 
ครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนมีสิทธิทําหนังสือ 
เสนอเรือ่งทีจ่ะขอใหคณะกรรมการบรรจเุปนวาระการประชมุผูถอื
หุนดังกลาวขางตนไดการเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน 
นั้นผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงคและรายละเอียดของเรื่องท่ี 
เสนอพรอมขอมลูทีเ่ปนประโยชนประกอบการพจิารณา บรษิทัขอ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม 
ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก     
        1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่
ขอเท็จจริง มิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติ
ในเรื่องดังกลาว 
         2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 
         3) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการ 
พจิารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบรษัิทไดดาํเนนิการกําหนดเปน 
วาระการประชุมทุกครั้ง 
         4) เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 
         5) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและ
ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท 
         6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือ 
หุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
         7) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือ 
กรณีบริษัทตองการขอมูลเพิ่มเติมแลวไมสามารถติดตอกับผูถือ 
หุนที่เสนอเรื่องได     

  
        8) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ 
พิจารณาใน รอบ 1-2 เดือนท่ีผานมาและไดรับมติสนับสนุน 
ดวยเสยีงทีน่อยกวา รอยละ 10 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
ของบริษัทโดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนครั้งกอน  
        9) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 
        10) เรือ่งอืน่ๆ เชน เร่ืองทีซ่ํา้กับเรือ่งทีไ่ดเสนอมากอนแลว
เปนตน ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
บริษัทจะแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน 
ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏเิสธการบรรจเุรือ่งดงักลาว 
ไวขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือ 
หุน เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะ 
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเป็น 
วาระการประชุมโดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ถือเปนที่สุด
        1.3) กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล 
ใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการโดยใหเสนอ
ชื่อผานเลขานุการบริษัทลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุม 
ผูถือหุนพรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและ 
การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อคุณสมบัติของผูถือ 
หุนที่จะเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการดังกลาวขางตนเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 89/28ซ่ึงกําหนดใหผูถือ 
หุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวม 
กันได ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน 
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 
1 เดอืนและตองถอืครองหุนจนถึงวนัทีจ่ดัการประชมุสามญัผู ถือ 
หุ นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
      บุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาเพื่อ 
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม 
พระราชบญัญตับิรษิทั มหาชน จาํกดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย 
และตลาดหลักทรพัย ตลอดจนระเบยีบของสํานกังานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกาํกบัตลาด 
ทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท 
รวมทัง้มคุีณสมบตัอิืน่ๆตามทีบ่รษิทักาํหนด คุณสมบตัขิองกรรมการ 
ไดแก มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ
ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนและเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิัท 
มปีระวตักิารทาํงานทีด่ ีมคีวามเปนอสิระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการ 
ดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเขาประชุม 
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับ 
การเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะ 
พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ 
พิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไมโดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(Disclosure and Transparency)  
           คณะกรรมการบรษิทัใหความสาํคญัตอการเปดเผยขอมลู 
อยางถูกตองครบถวนและโปรงใสทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลูทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบ 
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการ 
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทเพื่อใหผูที่เกี่ยว 
ของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกันโดยทํา
การเผยแพรขอมลูสารสนเทศของบริษัทตอผูถอืหุนและสาธารณชน 
ผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
          1. คณะกรรมการบริษัท หรือผูที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายจะตองเปดเผยสารสนเทศตามเกณฑที่กําหนด โดย 
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งสารสนเทศ 
ทีต่องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ีเชน งบการเงนิ แบบแสดง 
รายการขอมลูประจาํป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) 
และสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตกุารณ ไดแก การไดมาจําหนาย 
ไป การทํารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั การเพิม่ทนุ/การลดทนุ การออก 
หลักทรัพยใหม การซื้อหุนคืน เปนตน ใหถกูตองครบถวนทันเวลา 
และเผยแพรขอมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเวบ็ไซต
ของบริษัท
            2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหบริษัทจัดทํา
คําอธิบาย และ วิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discus-
sion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผย
งบการเงินทุก ไตรมาส ทั้งนี้ เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล
และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้นนอก
เหนือจากขอมูลตัวเลข ในงบการเงินเพียงอยางเดียว
         3. จดัทํารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ 
รายงานทางการเงินและแสดงไวคู กับรายงานของผู สอบบัญชี
ใน รายงานประจําป 
         4. กาํหนดใหกรรมการและผูบรหิารตองรายงานการมี
สวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนได 
เสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัท 
ยอยใหบริษัททราบผานเลขานุการบริษัทเพื่อทําการเก็บรักษา 
และรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัทรับทราบ 
            5. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการ
และผูบริหารตองแจงใหบริษัททราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการ 
ถือครองหลักทรัพยของบริษัทและใหกรรมการแจงการเปลี่ยน 
แปลงดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 
            6. เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

       7. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุยอยและคณะอนกุรรมการชดุตางๆและจํานวน 
ครั้งการเขาประชุมเปนรายบุคคล 
       8. เปดเผยขอมลูคาตอบแทนแตละประเภทท่ีกรรมการ 
แตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการ คณะ 
กรรมการชุดยอยเปนรายบุคคลรวมทั้งเปดเผยคาตอบแทน
ผูบริหาร ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
       9.เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ และ 
ผูบรหิาร ระดบัสูง รวมท้ังรปูแบบ ลกัษณะ และจาํนวนคาตอบแทน 
ทีก่รรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
           10. เปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแกผูถือหุนโดยแสดงไวใน
รายงาน ประจําป 
          11.เปดเผยโครงการลงทนุท่ีสาํคญัตางๆ และผลกระทบ
ที่มีตอโครงการลงทุน โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
Setlinkของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของ
บริษัท
 
ขอมูลขั้นตํ่าที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท
        นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและ 
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัท 
จัดใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
ชองทางอื่น เชน เว็บไซตของบริษัทโดยกระทําอยางสมํ่าเสมอ 
และนําเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบัน
          นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
เพื่อทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้ง 
นักวิเคราะหหลักทรัพยและ/หรือหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ 
อยางเทาเทียมและเปนปจจุบัน โดยหากผูถือหุนตองการขอมูล 
เพิม่เตมิ สามารถตดิตอโดยตรงทีห่นวยงานนกัลงทนุสัมพันธผาน 
ทางอีเมล ir@interpharma.co.th และเปดโอกาสใหผูบริหาร 
ไดพบปะกบันกัลงทนุรายยอยนกัลงทนุสถาบนัและนกัวเิคราะห 
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหรับทราบผลการดําเนินงาน งบการเงิน 
ฐานะการเงนิ คําอธบิายและวิเคราะหของฝายจดัการ (Management
Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโนมในอนาคต

 

            1.4) เปดโอกาสใหผู ถือหุนไดใชสิทธิ ในการแตงตั้ง 
กรรมการเปนรายคน  โดยการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปน 
ไปตามวิธีการ ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทซึ่งผูถือหุนคนหน่ึง 
มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุ นตอหนึ่งเสียงและในการเลือกตั้ง 
กรรมการใหใชวิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
และผูถอืหุนมสีทิธเิลอืกตัง้บุคคลทีไ่ดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการ 
ไดไมเกินจํานวนกรรมการที่เลือกต้ังในครั้งนั้นโดยจะแบงคะแนน 
เสยีงไมไดและในกรณเีลือกตัง้บคุคลหลายคนเปนกรรมการใหบคุคลที่
ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปน 
กรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้ง
นั้นในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน
ครั้งนั้นใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดซ่ึงกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุนมติที่ 
ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
       1.5) บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพ่ิมวาระการประชุมในที่ 
ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปนโดย 
เฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน 
ตัดสินใจเพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมกอนตัดสินใจรวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของ 
ผูถอืหุนทีม่าสาย เปนตน นอกจากนีบ้รษิทัไดกาํหนดนโยบายเกีย่วกบั 
การปองกนัใชขอมลูภายในและมมีาตรการทีส่ามารถสรางความมัน่ใจ 
ไดวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอยาง 
เครงครัด มีดังนี้
(2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
            2.1) กรรมการผูบริหารผูดํารงตําแหนงระดับบริหารใน 
สายงานบัญชี หรือการเงินหรือเทียบเทาและพนักงานในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก 
ทรัพยของบริษัทตองไมใชขอมูลภายในกอนเปดเผยสูสาธารณชน 
และหามบุคคลดังกลาวซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง 
คูสมรสบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไมวาจะเปนการซ้ือขายโดยตรง 
หรือทางออม ภายในเวลา 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปและหลังการเปดเผยขอมูล 
ดังกลาวอยางนอย 24 ชั่วโมง 
            2.2) กรรมการผูบรหิารและพนกังานทีอ่ยูในหนวยงาน
ที่ไดรับขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยสูสาธารณชนซึ่งอาจมีผลตอ 
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยของบรษิทัหรอืบรษิทัจดทะเบียน 
อื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน ตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพย 
ของบริษัทดังกลาวโดยตนเอง คูสมรส บุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยตรงหรือทางออมจนกวาจะพนระยะ
เวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสู สาธารณชน 
แลว
             2.3) กําหนดใหกรรมการและผูบรหิารทีม่หีนาทีร่ายงาน
การถอืครองหลกัทรพัยทีอ่อกโดยบรษิทัซึง่เปนของตนเอง คูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดที่เกี่ยวของรวมถึง 
แจงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอคณะ 
กรรมการเปนประจํา
            2.4) คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดสวนเสียและผูเก่ียวของเพื่อใหคณะกรรมการได 
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และตดัสนิใจเพือ่ประโยชนของบรษิทัโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและ 
ผู บริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทตองไมมี 
สวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม 
ขัน้ตอนหรือมาตรการการอนมุตักิารทาํรายการระหวางกันของบริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.โครงสรางคณะกรรมการ 
         1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความ  
สามารถและประสบการณทีส่ามารถเอือ้ประโยชนใหกบับริษทั โดย 
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทโดยรวม
กับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว 
ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงินการบริหารความเสี่ยง และภาพ 
รวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจ 
สอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติ 
งานของผูบริหารระดบัสงูใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางเปนอสิระ 
         2) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะ 
กํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู 
ประสบการณและความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนตามที่ 
ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองประกอบดวยกรรมการจํานวน 
อยางนอย 5 คน แตไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง 
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
         3) ปจจุบันโครงสรางคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน 
ประกอบดวยกรรมการทีเ่ปนผูบรหิารจํานวน 3 คน และกรรมการ 
อิสระ จํานวน 4 คน โดยมีสัดสวนของกรรมการอิสระมากกวากึ่ง 
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดกรรมการอิสระดังกลาวสามารถ 
ใหความเหน็เกีย่วกบัการทาํงานของฝายจดัการไดอยางอสิระ ทําให 
เกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพจิารณาเรือ่งตางๆตลอดจน
สอบทานการบรหิารงานของฝายบรหิารเพือ่ใหเกดิประโยชนสูงสดุ
ตอบรษัิทท้ังนีก้รรมการอสิระของบรษัิทจํานวน 3 คนดาํรงตําแหนง 
กรรมการตรวจสอบดวย ซ่ึงจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัเปนไปตามหลกัเกณฑทีสํ่านกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดไวใหมีกรรมการ 
อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และใหมี 
จาํนวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทัง้กรรมการอสิระ 
และกรรมการตรวจสอบทุกทาน มคีณุสมบติัเปนไปตามหลกัเกณฑ 
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
         4) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระ
การดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะ 
พิจารณาจากเหตุผลและความจําเปนตามที่บริษัทเสนอและอนุมัติ 
เลือกใหกรรมการอิสระดังกลาวเปนกรรมการอิสระตอไป
     

         5)  คณะกรรมการไดพิจารณาแบงอํานาจ และความ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหาร
งานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจนโดยประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมได 
เปนบุคคลเดียวกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิด 
ชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหาร 
งานประจาํ ทัง้นีบ้ริษทัไดแบงแยกบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบ 
ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการ
ถวงดุลอํานาจการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ี 
ในการกาํหนดนโยบาย และกํากับดแูลการดาํเนนิงานของผูบรหิาร
ในระดับนโยบายขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัท 
ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทีก่าํหนด ทัง้นีป้ระธานกรรมการ
ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวันแตใหการสนับสนุน และคํา 
แนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจา 
หนาที่บริหารอยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท ภายใตกรอบอํานาจ 
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
         6) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 
คือ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเร่ืองและ 
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดย 
บริษัทไดจัดใหมีขอบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดยอย (Charter) เพื่อกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบตาม 
ขอบเขตอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งไดเปดเผยกฎ 
บัตรคณะกรรมการชุดตางๆดังกลาวบนหนาเว็บไซตของบริษัท 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะ 
เรื่องชุดอื่นๆตามความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
        7) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมี 
คณุสมบัตแิละประสบการณทีเ่หมาะสมทาํหนาทีเ่ลขานกุารคณะ 
กรรมการบรษิทัมีหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทําหนาที่ใหคําแนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบ และ 
ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประ- 
สานงานใหมกีารปฏบัิตติามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการเกีย่วกับ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนรวมถึง 
การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วของกบัขอกาํหนด
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ โดยบริษัทได 
เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในราย
งานประจําปและบนเว็บไซตของบริษัท
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           คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความ  
คิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมหีนวยงานตรวจสอบภายในซึง่ปจจบัุน
บรษิทัใชบรกิารงานตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก (Outsource) 
เปนหนวยปฏิบัติงาน ซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู สอบบัญชีเปนประจํา โดยคณะ 
กรรมการตรวจสอบจะมี การประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมี 
ฝายจดัการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ขอความเหน็จาก 
ผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ
          ปจจบัุนบรษิทัยงัไมมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแตไดมอบ 
หมายหนาที่ ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู 
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารง 
ตําแหนงกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตําแหนงวางลง 
และ/หรือแตงตั้งเพิ่ม โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางดาน 
ความรู  ความเชีย่วชาญ ทักษะ และประสบการณทีเ่ปนประโยชน 
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลาเพื่อนําเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไปรวมถึงการสรรหาคัดเลือก 
พิจารณาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหาร 
จัดการธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา 
กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับ 
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทใหสอดคลองกับภาระ
หนาที่ ความรับผิดชอบผลงาน ผลการดําเนินงานของบริษัท 
โดยรวม และเปรียบเทยีบกบับรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั และ
ธุรกิจที่คลายคลึงกัน นอกจากนี้ บริษัทไดแตงต้ังคณะทํางาน
บริหารความเส่ียง ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา 
หนาท่ีกาํกบัดูแล ตดิตามความเสีย่งท่ีสําคญัในการประกอบธรุกิจ 
ที่มาจากทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ประเมินผลกระทบ 
และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเส่ียงที่ไดระบุไวเพื่อจัดลําดับความ 
เส่ียงและมวีธิจีดัการความเส่ียงทีเ่หมาะสมโดยคณะทาํงานบรหิาร 
ความเสี่ยง ซึ่งมีหัวหนาสายงานเปนสมาชิกของคณะทํางานมี 
การสื่อสารใหกับพนักงานในบริษัททราบและตระหนักตอความ 
เส่ียงผลกระทบที่อาจสงผลตอบริษัทเพื่อชวยกันบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
          1) บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
ตารางการประชุม ลวงหนาทั้งปเพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรร
เวลาไดอยางเหมาะสม หรืออยางนอยสามเดือนตอครั้ง และอาจ
มีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญ
ตามความจําเปน โดยจะแจงลวงหนาเพื่อใหกรรมการจัดเวลา
และ เขารวมประชุมได                   
          2) บริษัทสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารวมประชุม 
ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมทั้งหมดในแตละป 

การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัท จะไป 
ดํารงตําแหนงกรรมการ 
             • คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติ 
หนาทีข่องกรรมการเพ่ือใหกรรมการสามารถอุทศิเวลาในการกํากบั
ดูแลกิจการไดอยางเต็มที่จึงไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนง
ของกรรมการ ดังนี้ 
1.นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจด 
ทะเบียนอื่นของกรรมการ                       
            คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนนโยบายการดํารง   
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ 
แตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท 
2.นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวมของผูบริหารระดับสูง
             คณะกรรมการบริษัทไดกาํหนดนโยบายการดาํรงตําแหนง
กรรมการในบริษัทยอยหรอืบรษัิทรวมของผูบรหิารระดับสูง/ประธาน 
เจาหนาที่บริหารโดยบริษัทจะสงบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเขารวมเปนกรรมการและผูบริหาร
ในบรษิทัยอยเพือ่ควบคมุดแูลและกาํหนดนโยบายการบรหิารงาน
เสมอืนเปนหนวยงานหนึง่ของบรษิทัโดยจาํนวนบคุคลทีจ่ะเขารวม
เปนกรรมการในบริษทัยอยเปนไปตามสัดสวนการถอืหุนของบรษิทั
ในบริษัทยอยหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ

2. คณะกรรมการชุดยอย 
             คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการชดุยอย 1  
คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอสิระ
จํานวน 3 คน  มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทที่
สอดคลองกบัขอกําหนดคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรอืตามประกาศ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุโดยมกีรรมการตรวจสอบ อยางนอย  
1 คนมีความรูความเขาใจหรอืมปีระสบการณดานบญัชหีรือการเงิน 
เพียงพอทีจ่ะทาํหนาทีใ่นการสอบทานความนาเชือ่ถอืของงบการเงนิ
ได โดยกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานให 
ถูกตองตามนโยบาย และระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลสงเสริมให 
การพฒันาระบบรายงานทางการเงนิและมาตรฐานบญัชีเปนไปตาม
มาตรฐานสากลรวมถึงการสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่พียงพอรดักุม
 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 1.คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือ 
เปนกรรมการในดานตางๆ คือ
          • ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
(Integrity and Accountability)
          • การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
(Informed Judgment)
          • ความมีวุฒิภาวะและความม่ันคงเปนผูรับฟงที่ดี และ 
กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
          • ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ
          • คุณลักษณะอื่นๆที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามี
ความสําคัญ

2.ความรูความชํานาญเฉพาะดานทีจ่าํเปนตองมีในคณะกรรมการ     
        เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ นโยบาย
และกํากับดูแล ใหมกีารปฏบิตัติามกลยทุธไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
อาทิ
         • ความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Sciences)
         • ความรูทางบัญชีและการเงิน
(Accounting and Finance)
         • การบริหารจัดการองคกรรวมถึงการบริหาร
จัดการดาน ทรัพยากรมนุษย 
(Organization and Human Resource Management)
         • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
         • การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
         • ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
(Industry Knowledge)
         • ความรูดานการตลาดทั้งภายในและระหวางประเทศ 
(Strategic-Domestic and International Marketing)
         • การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
(Strategic Planning)
         • ความรูและความชาํนาญเฉพาะดานอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการ 
บริษัทเห็นวาจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3-5 
ป ขางหนารวมถึงความรูที่เกี่ยวของกับกลยุทธในการดําเนิน 
ธุรกิจของบริษัท เชน ความรูเกี่ยวกับขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and 
Safety Regulations) การวิจัยและพฒันา (Research & Devel-
opment) ความรู เกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
(E-Commerce) หรือการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 
เปนตน
        ทัง้นี ้ใหยดึถอืแนวทางปฏิบตัติาม หลักเกณฑ กระบวนการ 
และวิธีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการของบริษัท

 

        3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ังตองมี
กรรมการบริษัทเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
 กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
        4) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหประธานกรรมการ 
หรือบุคคล ซึง่ไดรบัมอบหมายสงหนงัสอืนดัประชมุพรอมระเบยีบ 
วาระและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทุกทานลวงหนา 
ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอเวนแตเปนกรณีจําเปนเรงดวนเพ่ือรักษาสิทธิ 
หรือประโยชนของบริษัทใหสามารถแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 
        5) ประธานกรรมการรวมกบัประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
เลขานุการบรษัิทเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชมุคณะกรรม-
การบริษัทโดยดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 
และดูแลใหกรรมการบริษัท ไดรับขอมูลอยางถูกตองครบถวน 
ชดัเจนและทนัเวลากอนการประชมุเพือ่ใหกรรมการบรษิทัสามารถ 
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
        6) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการพิจารณาวาระ 
ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนภารกิจหรือกลยุทธของบริษัทในรอบ 
ปท่ีผานมาและ/หรือการทบทวนกลยุทธของบริษัทใหสอดคลอง 
กับสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง 
        7) ประธานกรรมการซ่ึงทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมมี
บทบาทในการเปนผูนําและควบคุมการประชุมใหเปนไปอยาง 
ราบรื่นสนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความ 
คิดเห็นไดอยางอิสระการตัดสินใจไมถูกโนมนาวโดยไมมีเหตุผล 
สมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการอภิปรายสาระสําคัญ 
อยางเพียงพอ
        8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่
บริหารเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
ใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหา
โดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับประกอบ 
การพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง 
        9) เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัทเปนผูมีหนาที่
จัดทํารายงานการประชุมเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปและใหประธาน 
กรรมการบริษัทลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง ท้ังน้ี กรรมการ 
บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการ 
ประชมุใหมคีวามละเอยีดถกูตองมากทีส่ดุไดรายงานการประชมุที่
ที่ประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของ
เอกสารความลับของบริษัท ณ สํานักงานเลขานุการและจัดเก็บ 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารประกอบวาระ
การประชุมตางๆเพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง

4. การสรรหากรรมการบริษัท         
        คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสรรหาบคุคลผูทรงคณุวฒิุ
เปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระหรือ 
ในกรณีอื่นๆเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่ 
จะไดรับการเสนอช่ือเขารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
ตอไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒ ิ
และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ  มีภาวะผูนํา วิสัย- 
ทศันกวางไกล เปนผูมีคณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารทาํงาน 
โปรงใสไมดางพรอยรวมท้ังมีความสามารถในการแสดงความ 

คิดเห็นอยางเปนอิสระ โดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ ดังนี้       
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3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                    
             คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
การจัดการของบริษัทรวมถึงการกําหนดทิศทาง นโยบาย 
และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 
และผูถือหุน และการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ชุดยอยตางๆของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีอํานาจ 
หนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ 
วตัถปุระสงคและมตขิองทีป่ระชมุผูถือหุนของบรษิทั คณะกรรมการ 
บรษัิทมหีนาท่ีรับผดิชอบตองบการเงินของบรษิทัโดยไดมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการ 
เงินและดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพ 
และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางโปรงใส และเพียงพอ 
โดยมีฝายบัญชีและ/หรือผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกันและนําเสนอ 
รายงานทางการเงนิตอคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอ 
งบการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน(รายงาน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน)ที่ 
ปรากฏในรายงานประจําปนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท 
ยังไดกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพ โดยจัดใหมี
2) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ                        
           การกํากับดูแลกิจการมีการกําหนดเปนนโยบายอยาง 
เปนลายลกัษณอกัษรซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทไดใหความ
เหน็ชอบนโยบายดังกลาวท้ังน้ีคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการ
ทบทวน นโยบายและการปฏิบตัติามนโยบายดังกลาวเปนประจาํ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3) จรรยาบรรณทางธุรกิจ   
            คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตอง 
และเปนธรรมโดยมีการกําหนดคู มือจริยธรรมธุรกิจเปนลาย 
ลักษณอักษรเพื่อให ผู บริหารละพนักงานของบริษัทยึดถือ 
เปนหลกัในการปฏบิตังิาน ประกอบดวยนโยบายและการปฏบิตัติอ 
พนักงาน ตอลูกคา ต อคู ค า ต อคู แข งทางการคา และต อ 
สังคมส วนรวม ทั้ งนี้บริษัทได มีการประกาศและแจ งให  
พนักงานทุกคน รับทราบ และยึดปฏิบัติ อยางเครงครัด รวมถึง 
ใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
4) ความขัดแยงทางผลประโยชน    
              คณะกรรมการบรษิทัไดพจิารณาเรือ่งความขดัแยงทาง     
ผลประโยชนอยางรอบคอบและพิจารณามาตรการปองกัน 
ความขัดแยงทางผลประโยชนโดยไดกาํหนดใหกรรมการ ตรวจสอบ 
เขารวมพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันนอกจากนี้บริษัทได 
เปดเผยรายละเอยีดของรายการระหวางกนัทีเ่กดิข้ึนใน งบการเงิน 
ตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีกําหนดและมีนโยบายหามไมให  
กรรมการและผูบริหารนําขอมูลของบริษัท ไปใชไมวาทางตรง 
หรือทางออม ทั้งนี้ บรษัิทตองปฏบัิตติามประกาศตลาดหลกัทรพัย 
แหงประเทศไทยทีใ่ชบังคับกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ 
บริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของ 
บริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี
    

5) ระบบการควบคุมภายใน      
           ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการ 
ควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิติังานท่ีมปีระสทิธิ 
ภาพโดยบริษัท ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระใน 
การปฏิบัติหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่งานตรวจ 
สอบภายใน ซึง่ไดแก บรษัิท ควอนต้ัม พอยท คอนซลัติง้ จาํกัด 
เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภาย 
ในที่เพียงพอเหมาะสมโดยผูตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้นีบ้รษิทัมกีารตดิตามประเมินผลอยาง
สมํ่าเสมอเพื่อใหม่ันใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปได 
อยางมีประสิทธิภาพโดยจะมีการประเมินความเพียงพอของ 
ระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1ครั้งและเปดเผยไวใน 
รายงานประจําปของบริษัท 
6) การบริหารความเสี่ยง
           การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกรโดยประเมิน 
ความเส่ียงและบริหารความเส่ียงขององคกรเพ่ือจัดการความ 
เสี่ยงใหอยู ในระดับที่สามารถยอมรับไดโดยมีการจัดประชุม 
ทั้งในระดับผู บริหารและระดับผูปฏิบัติการของบริษัทเพื่อรวม
กันประเมินความเส่ียง/ปญหาอุปสรรคความไมแนนอนที่อาจ 
มีผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ 
บริษัทเหตุการณที่อาจทําให องค กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากสาเหตท้ัุงภายในและภายนอกองคกร 
โดยมีหลักการกําหนดวาหากมีความเส่ียงใดที่จะเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินธุรกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว 
บริษทัจะตองมีมาตรการในการบรหิารความเสีย่งเพือ่วัตถุประสงค
ในการปองกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
5.แผนการสืบทอดตําแหนง
        คณะกรรมการบรษิทัตองดาํเนนิการเพือ่ใหมัน่ใจวาบรษัิท
มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนง
ผู บริหารหรือหัวหนางานที่สําคัญในทุกระดับอยางเหมาะสม 
และในการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารจะตองเปนไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดย
มีการพิจารณาท้ังจากภายในและภายนอกบริษัท
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โครงสรางกรรมการบริษัท
         คณะกรรมการชุดยอยของบรษิทั ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ปฏิบัติหนาทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาท่ีตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย ดังตอไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย

             1 ไดแตงตั้ง นายวิชัย อัสสรัตน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ จงศรีจันทร ท่ีไดลาออกเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2562
          โดยมี นายอมรศักดิ์  เกตุจรูญเป นผู มีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะทําหน าที่ ในการสอบทานความน าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยนายอมรศักด์ิ  เกตุจรูญ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และผานการอบรม

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่89 ป 2554 และมนีางสาวสภุาภรณ ฤกษพทิกัษพาณชิ เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 
        คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งพนตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก ใหกรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงตามวาระอยูรักษาการในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตําแหนง กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง เพราะ
เหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเขาดํารงตําแหนงแทนนั้นจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลือ
อยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
        (1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
        (2) สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา 
แตงตั้งโยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
         (3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของซึ่งมีผลใชบังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
        (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทพรอมทั้งเสนอคาตอบ
แทนของผูสอบบัญชี รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อเสนอตอ
ที่ประชุม
        (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวของซ่ึงมีผลใชบังคับกับ
บริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
        (6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกลาว ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
           (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
           (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
           (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอบังคับและประกาศของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและมีผลใชบังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
           (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
           (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
           (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
           (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
           (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตําแหนง

1. ศ.นพ.ปยะมิตร  ศรีธรา 

2. นายวิชัย  อัสสรัตน1

3. นายอมรศักดิ์  เกตุจรูญ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

8.2 คณะกรรมการชุดยอย
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           (7) ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไขขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหสอดคลอง กับสภาวการณ
           (8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท่ีเก่ียวของภายใตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอํานาจในการวาจางหรือ
นําผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน มาชวย ในงานตรวจสอบและสอบสวน
           (9) ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
                (ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
                (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
              (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ และมีผลใชบังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู บริหารไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตนกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทํา 
ตามขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
          (10) สอบทานและใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม และการตอตานการ
คอรรัปชั่น
            (11) ทบทวนกระบวนการการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคมรวมถึงการตอตานการคอรรัปช่ันของบริษัท
            (12) สอบทานและใหความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคมและการ
ตอตานการคอรรัปชั่นประจําปของบริษัท
            (13) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือมีตําแหนง
วางลง และ/หรือแตงตั้ง เพิ่ม โดยคํานึงถึงความหลากหลาย ทางดานความรู ความเช่ียวชาญ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
            (14) พิจารณาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมท้ังสรรหา คัดเลือก และ
เสนอบุคคลที่เหมาะสม โดย ใหครอบคลุมทั้งในดานการศึกษา ประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญตลอดจนนําปจจัยดานสภาพ
แวดลอมและภาวะการแขงขันทางธุรกิจมา ประกอบการพิจารณาดวย
           (15) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารสูงสุดของบริษัท พรอมทัง้รายช่ือผูทีเ่หมาะสมทีจ่ะไดรบัการพิจารณา
สืบทอดตําแหนง และ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเม่ือตําแหนงวางลง
            (16) กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมท้ังที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของกรรมการโดยเช่ือมโยงคาตอบแทนกับ
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน โดย
เสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ
             (17) พิจารณาอนุมัติ และทบทวนโครงสรางองคประกอบคาตอบแทนสําหรับผูบริหารสูงสุดของบริษัทรวมทั้งประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป และ พิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกผูบริหารสูงสุดของบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะ
กรรมการบริษัท
            (18) กํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญพรอมทั้งใหคําแนะนําและใหความเห็นในผล
การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารจัด 
การความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆใหอยู ในระดับ
ที่ยอมรับได สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
              (19) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณซึ่งอาจ
มีผลกระทบ ตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
            (20) พิจารณาจัดต้ังคณะทํางานบริหารความเส่ียงให้ทําหนาที่ในการประเมินความเส่ียงขององคกรและนําเสนอคณะกรรม-
การตรวจสอบเพ่ือนําเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
            (21) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องเพื่อ
ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงสอดคลองตามนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
           (22) ดําเนินการตัดสินใจและใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
           (23) นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
และ/หรือพิจารณาทุก 6 เดือน
            (24) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
              ทั้งนี้ บริษัทยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงไดวาจาง บริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
และไมมีความเกี่ยวของใดๆกับบริษัทเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
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• คณะกรรมการบริษัท                   
         คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิ
เป น กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
หรือในกรณีอื่นๆเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกต้ังจากที่ประชุม
ผูถือหุนตอไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผูทรง
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพมีภาวะผู นํา
วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติการ 
ทํางานโปรงใส ไมดางพรอยรวมท้ังมีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระ โดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ ดังนี้

        1) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอ
ชื่อเปนกรรมการในดานตางๆ คือ
        • ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and 
Accountability)
        • การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
 (Informed Judgment)
        • ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเปนผูรับฟงที่ดีและกลา
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
        • ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยง 
มืออาชีพ
        • คุณลักษณะอื่นๆท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามี
ความสําคัญ
        2) ความรู ความชํานาญเฉพาะดานท่ีจําเปนตองมีใน
คณะกรรมการเพื่อ ใหคณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ 
นโยบาย และกํากับดูแล ใหมีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อาทิเชน
        • ความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Sciences)
        • ความรูทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
        • การบริหารจัดการองคกรรวมถึงการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรมนุษย (Organization and Human 
Resource Management)
        • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
        • การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
        • ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
(Industry Knowledge)
        • ความรูดานการตลาดทั้งภายในและระหวางประเทศ 
(Strategic-Domestic and International Marketing)
        • การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
(Strategic Planning)
        • ความรูและความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆที่คณะกรรม
การบริษัท เห็นวาจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 
3-5 ป ขางหนา รวมถึงความรู ท่ีเก่ียวของกับกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน ความรูเกี่ยวกับขอกําหนดกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิอาชีวอนามยั และ ความปลอดภัย (Health 
and Safety Regulations), การวิจัยและพัฒนา (Research 
& Development),ความรูเก่ียวกับการพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส 
ตางๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & 
Acquisition) เปนตน ทั้งน้ีใหยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลัก
เกณฑกระบวนการและวิธีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการของ
บริษัท

8.3 การสรรหาและแตงตั้ง กรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
• กรรมการอิสระ  
        บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทให
ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรม
การบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีกรรมการอิสระ อยาง 
นอย 3 คน หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตาม
หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผู ที่
จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวม
ถงึประกาศ ขอบงัคับ และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วของโดยกรรมการ
อิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษาความเชีย่วชาญเฉพาะดานประสบการณ
การทํางานและความเหมาะสมอื่นๆประกอบกันเพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
ตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนง 
กอนครบวาระคณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดย 
กรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียง 
เทาวาระที่ยังเหลืออยู ของกรรมการอิสระที่ตนแทนทั้งนี้คณะ
กรรมการ บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี
       1.ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย 
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัททั้งน้ีใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เกี่ยวของของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
      2.ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งน้ี ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท
       3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสม-
รส พี่นอง และบตุรรวมทัง้คูสมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนกรรมการผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย        
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            4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุ นรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผู ถือหุ นที่มีนัยหรือผู มีอํานาจควบคุมของผู  ท่ีมีความสัม-
พันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอน
ไดรับการแตงตั้งความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวรวมถึงการ
ทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยรายการเกี่ยวกับสินทรัพย 
หรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวย
การรบัหรือใหกูยืม คํ้าประกันการใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นใดในทํานองเดียวกันซึ่งเปนผลให 
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแต
รอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 
ยีส่บิลานบาทขึน้ไป แลวแตจาํนวนใดจะตํา่กวา ทั้งนี้การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของราย
การที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา 
ดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม 
สําหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิด
ขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
        5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุม 
หรือหุ นส วนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่ งมีผู สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผู ถือหุ นรายใหญ
หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับ
การแตงตั้ง
            6. ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ 
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ เกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุ นรายใหญ 
หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผู  ถือหุ นที่มีนัย 
ผู มีอํานาจควบคุม หรือหุ นสวนของผู ใหบริการทางวิชาชีพ
น้ันดวย เว นแตจะไดพ นจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง
          7.ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทน 
ของกรรมการ ของบริษัทผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
         8.ไมเปนบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียว 
กันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอยหรือเขาเปนหุน สวนทีม่นียัในหางหุนสวนหรอืเปนกรรมการ
ที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง 
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
บริษัทยอย
           9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

        กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทร วม บริษัทยอยลําดับเดียวกันผู  ถือหุ น
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ไดในกรณีท่ี
บุคคลที่บริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมี
หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการวิชาชีพ
เกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัท
อาจผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหน าที่และการให ความเห็นเป น
อิสระ และบริษัทไดเปดเผยขอมูลตอไปน้ี ในหนังสือนัดประชุม
ผู ถือหุ นในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว
         ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ
ทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 
         ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคล
ดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
         ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให
มีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
          ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจะ
แจงพรอมกับการรายงานขอมูล ประวัติกรรมการ ณ สิ้นป 
สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปของบริษัท

• กรรมการตรวจสอบ
          คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถือหุน (แลวแตกรณ)ี
เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน เพื่อทํา
หนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทกรรมการ
ตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระและตองไมเปน
กรรมการที่ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทให
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทร วม บริษัทย อยลําดับเดียวกัน ผู ถือหุ นรายใหญ  
หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนกรรมการของ 
บริษัทใหญ   บริษัทย อย หรือบริษัทย อยลําดับเดียวกัน
เฉพาะที่ เป นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบ 
มีหนาท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยวาดวยคณุสมบตัแิละขอบเขตการดําเนนิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
         ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองเปน
ผู มีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
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   1ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึงประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่
เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่องการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม
   2ประกาศรายการไดมาและจําหนายไป หมายถึง ประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสิน
ทรัพย พ.ศ. 2547 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม

• ผูบริหารระดับสูงสุด
        บริ ษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู บริหารโดยคัดเลือก
บุคคลที่มีความรูความ สามารถ และมีประสบการณท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ในการสรรหา
ผู มาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยการแตงตั้ง
ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะเปน
ผูพิจารณา เบื้องตน ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ และประสบการณ
ที่เปนประโยชนต อการดําเนินงานของบริษัทและเข าใจใน
ธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และสามารถ บริหารงานให
บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีบริษัทกําหนดไวไดและนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติตอไป
        ทั้งนี้ประธานเจาหนาท่ีบริหารไดรับมอบหมายใหเปน
ผูบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ในธุรกิจของบริษัทเขาเปนพนักงานในระดับตางๆนอกจากนี้
การแต งตั้งหัวหนาหรือผู รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในจะตองได รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบกอน

กลไกการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม
        1. บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเนื่อง
กับธุรกิจ หลักของ บริษัทที่มีศักยภาพในการสรางผลกําไรและมี
โอกาสในการเจริญ เติบโตเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัท หรือเปนธุรกิจที่ เอื้อประโยชน (Synergy) 
ให แก บริษัท โดยตระหนักถึง ผลตอบแทนที่จะได รับจาก
การลงทุน ผานการ ควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงาน
ในบริษัท ยอย เสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทตลอดจน
ติดตามการบริหารงาน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงิน
ลงทุนของบริษัทไดอยางตอเนื่องและ ยั่งยืน ตลอดจนการสราง
มูลคาเพ่ิมและความเช่ือมั่นใหกับผู มีสวนไดเสีย ของบริษัท 
ดังน้ัน บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแล 
บริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทเขาไปลงทุน โดยมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 

       บริษัทกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทยอย
และบริษัทร วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ
การดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม ดังนี้ 
     

8.4 การกํากับดูแลงานการดําเนินงาน
ของบริษัท ยอยและบริษัทรวม

การเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
ยอย และบริษัทรวม
       1 .1 บริษัทจะส งบุคคลที่ ได รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเขารวมเปนกรรมการและผูบริหาร
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อควบคุม ดูแลและกําหนด
นโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงาน หนึ่งของบริษัท 
โดยจํานวนบุคคลที่จะเขาร วมเปนกรรมการในบริษัทยอย 
เปนไปตามสัดสวน
       
การถือหุ นของบริษัทในบริษัทยอยหรือเปนไปตามขอตกลง
รวมกัน เปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทร วมบริษัท
ไมมีนโยบายเขาไป ควบคุมมากนัก การสงตัวแทนเขารวม
เปนกรรมการของบริษัทรวมจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
และขึ้นกับขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ ดยบุคคลดังกลาวตอง
มีคุณสมบัติ และประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการ
ของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ 
       1.2 ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหาร ใน บริษัทยอยและบริษัทรวม
        - ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัท
ร วมอยางใกล ชิดเพื่อให เป นไปตามเปาหมายของบริษัท
ไดกําหนดไว 
        - ปฏิบัติหนาที่ตามแตที่คณะกรรมการของบริษัทยอย
และบริษัท รวม และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมน้ันกําหนด 
        - พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษัทย อย  และบริษัทร  วมในเรื่ อ ง ท่ี เกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทยอย และบริษัท
ร่วมนั้นตามแต ที่กรรมการและผู บริหารของบริษัทย อย 
และบริษัทรวมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 
ย่อย บริษัทรวมและบริษัท ยกเวนการพิจารณาและออกเสียง
ในเรื่องดังตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแลวแตกรณีกอน
ดําเนินการ 
        (ก) การทํารายการของบริษัทยอยตามประกาศรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกัน1 และประกาศการได มาและจําหน ายไป2  
        (ข) การทํารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอฐานะ การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ไดแก 
        - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยท้ังหมด
หรือบางสวน ที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น 
        -  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของ
บริษัทยอย
        -  การเลิกกิจการของบริษัทยอย 
        - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน สิทธิเรียกรองท่ีเปน
สาระ สําคัญตอความเสียหายของบริษัทยอย 
        - การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การค้ําประกัน การกอ
ภาระ ผูกพันหรือการให ความช วยเหลือทางการเ งินแก 
บริษัทอื่นที่มีผลตอฐานะการเงินของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
        - การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย 
        - การเพ่ิมทุน การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยตลอดจนการดําเนินการ
อื่นใดที่เปนผลใหสัดสวนการถือหุ นทั้งทางตรงและทางออม
ของบริษัทในบริษัทยอยไมว าทอดใดๆลดลงตั้งแตร อยละ 
10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยน้ัน หรือลดลงจนถือหุน
นอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยน้ัน 
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            4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุ นรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผู ถือหุ นที่มีนัยหรือผู มีอํานาจควบคุมของผู  ท่ีมีความสัม-
พันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอน
ไดรับการแตงตั้งความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวรวมถึงการ
ทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยรายการเกี่ยวกับสินทรัพย 
หรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวย
การรบัหรือใหกูยืม คํ้าประกันการใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นใดในทํานองเดียวกันซึ่งเปนผลให 
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแต
รอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 
ยีส่บิลานบาทขึน้ไป แลวแตจาํนวนใดจะตํา่กวา ทั้งนี้การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของราย
การที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา 
ดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม 
สําหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิด
ขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
        5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุม 
หรือหุ นส วนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่ งมีผู สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผู ถือหุ นรายใหญ
หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับ
การแตงตั้ง
            6. ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ 
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ เกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุ นรายใหญ 
หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผู  ถือหุ นที่มีนัย 
ผู มีอํานาจควบคุม หรือหุ นสวนของผู ใหบริการทางวิชาชีพ
น้ันดวย เว นแตจะไดพ นจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง
          7.ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทน 
ของกรรมการ ของบริษัทผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
         8.ไมเปนบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียว 
กันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอยหรือเขาเปนหุน สวนทีม่นียัในหางหุนสวนหรอืเปนกรรมการ
ที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง 
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
บริษัทยอย
           9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

        2. กรรมการและผู บริหารของบริษัทยอย รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผู บริหารดังกลาวมีหนาที่
แจงใหคณะกรรมการของบริษัทยอยทราบถึงความสัมพันธ 
และการทําธุรกรรมกับบริษัทยอย ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนและหลีกเลี่ยงการทํารายการ 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอย
ดังกล  าว โดยคณะกรรมการบริษัทยอยมีหนาท่ีแจ งเรื่อง
ดังกลาวใหแกบริษัททราบกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
ตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเร่ืองที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
            3. ให บริษัทย อยตองรายงานแผนการประกอบ
ธุรกิจโครงการลงทุน การเขารวมลงทุนกับผู ประกอบการ
รายอื่นตอบริษัทผานการรายงานผลการดําเนินงานประจํา
เดือนของบริษัทยอย รวมทั้งบริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือ
เอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหกับบริษัท เมื่อไดรับการ
รองขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบประเด็น
ที่มีนัยสําคัญใดๆ อาจแจงใหบริษัทยอยช้ีแจง และ/หรือนําสง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท
             4.บริษัทกําหนดนโยบายการควบคุมดานการเงินของ
บริษัทยอยและบริษัทรวม โดยกําหนดใหบริษัทยอยและบริษัท
รวมมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
             - นําสงผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงิน
ฉบับผานการสอบทาน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส 
ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมใหกับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทํา
งบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจํา
ไตรมาสหรือประจําปนั้นแลวแตกรณี           
             - จัดทําประมาณการผลการดําเนินงาน และสรุป
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนกับการดําเนินงานจริง
เปนรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงานที่ไดกําหนดไวเพื่อรายงานตอบริษัท
             - รายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญ
ตอบริษัท เม่ือตรวจพบหรือไดรับการรองขอจากบริษัทให
ดําเนินการตรวจสอบ และรายงาน

         บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลการใชขอมูลภายใน 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได
กําหนดนโยบายการดูแลการใช ข อมูลภายในเพื่อป องกัน
การนําข อมูลภายในที่สําคัญของบริษัทซึ่งยังไม ได เป ดเผย
ตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผู อื่นในทาง
มิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพื่อใหเกิดความยุติธรรม
ตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
         • บริษัทได กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูล
ภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน
แสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร 
และไดแจงใหทุกคนในองคกรใหถือปฏิบัติ
         • บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
จะต องไม ทํ าการ ซ้ือขายหลักทรัพย ของบริษัท โดยใช 
ความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม
อื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทอันกอ
ใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
         • กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีอยู ในหนวยงาน 
ที่ได รับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชข อมูลภายในกอน
เปดเผยสู สาธารณชน และหามบุคคลที่เ ก่ียวของกับขอมูล
ภายในทําการซื้ อขายหลักทรัพย ของบริ ษัท โดยตนเอง 
คู สมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมว าจะเปนการซื้อขาย
โดยทางตรงหรือทางอ อม (เช น Nominee ผ านกองทุน
ส่วนบุคคล) ในชวง 1 เดือนกอนที่ขอมูลงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคา
หลัก ทรัพยของบริษัท จะเปดเผยตอสาธารณะ และจนกวาจะ
พนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแตได มีการเปดเผยขอมูลนั้น
สูสาธารณะทั้งหมดแลว 
         • บริษัทได กําหนดโทษทางวินัยสําหรับกรรมการ 
ผู บริหาร และ พนักงานที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การใช ข อมูลภายใน และแสวงหาผลประโยชน จากการ
นําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือนําไปเปดเผยจนอาจ
ทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควร 
แก กรณี ได แก   การตักเตือนด วยวาจา การตักเตือนเป น
หนังสือ การตัดคาจางจากการพักงาน การภาคทัณฑ ตลอดจน
การเลิกจ าง พ นสภาพการเป นพนักงานด วยเหตุไล ออก
ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
         • กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาท่ีรายงานการ 
ถือครองหลักทรัพย ที่ออกโดยบริ ษัท ซ่ึงเป นของตนเอง 
คู่ ส ม รสและบุ ต รที่ ยั ง ไ ม  บ ร ร ลุ นิ ติ ภ า ว ะต  อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
หรือผู บริหารในบริษัทรวมทั้งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือ 
ครองหลักทรัพย ของบริษัทต องแจ งให บริษัททราบและ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ดังกล าว 
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอ
สาธารณะตอไป

8.5 การดูแลเรือ่งการใช ขอมูลภายใน

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 069



8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ070

8.6  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

         ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป 2562 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 ของบริษัท
และบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวม 1,825,500 บาท

         คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 หรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไปปรับใชใหเหมาะสม
กับบริบททางธุรกิจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
         โดยคณะกรรมการทั้งหมดไดพิจารณาหลักปฏิบัติโดยละเอียดรอบคอบและเขาใจถึงประโยชนและความสําคัญของการนําหลัก
ปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนําไปใช สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืนโดยคณะกรรมการไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน
CG Code ในแตละขอ เพื่อใหมั่นใจวาไดมี การปฏิบัติ งานที่สอดคลองกับหลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมของธุรกิจ
ของบริษัทแลว อยางไรก็ตามสําหรับหลักปฏิบัติท่ียังไมเหมาะสมสําหรับการดําเนินธุรกิจ ของ บริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมีการ
พิจารณาและไดมีการออกมาตรการทดแทน ท่ีเหมาะสมและไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่ง ของมติคณะกรรมการ เพื่อใหมีการพิจารณา
ทบทวนเปนประจําทุกป

- ไมมี -

8.8 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ี ในเรือ่งอืน่ๆ 

หนวย : บาท

คาสอบบัญชี

คาบริการอื่น

คาบริการรวม

1,585,500.00

71,562.00

1,657,062.00

1,825,500.00

474,819.00

2,300,319.00

15.14

563.51

38.82

ป 2561 ป 2562 เพิ่ม/ลด (%)

ในป 2561 และป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช



             บริษัทมีนโนบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดย
ใหความสําคัญดาน ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งใน
กระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการหลัก
ของธุรกิจ  (CSR after Process) ่งผลใหเกิดการบูรณาการความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  บริษัทตระหนักและสงเสริมให
พนักงานปฏิบัติอย าง ต อเนื่องเพื่อการพัฒนา อย างยั่งยืน 
ในภายใตแนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เชื่อวา “คุณคาของ
ชีวิต คือ สุขภาพที่ยืนยาว”ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดสะทอนออกมา
เป น ผลิตภัณฑ และการตอบแทนสังคมในรูปแบบตางๆ 
เพื่อให บริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือได  นําแนวปฏิบัติด าน
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และ สังคมมาใชเปนสวนหน่ึง
ในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจจึงไดกําหนดเปน
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมดังตอไปนี้

นโยบายภาพรวม
1.การกํากับดูแลกิจการที่ด ี         
บริษัทดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฏหมายและกฏระเบียบ
ที่เกี่ยว ของมีความโปรงใส เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญ ตรวจสอบได 
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับกิจการท่ีดี และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผู มี
สวนไดเสียทุกฝาย
2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
บริ ษัทส งเสริมการแข งขันทางการค าอย างเสรีหลีกเลี่ยง
การดําเนินการ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
3. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น            
บริษัทมีนโยบายการดําเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมาย
และ เปนประโยชนตอสังคมโดยสนับสนุนใหพนักงานของบริษัท
ทุกระดับและ ทุกฝายงานรูแนวทางปฎิบัติเพื่อท่ีจะไมเกี่ยวของ
กับการคอรรัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวม
ของพนักงาน เพื่อปองกันและ ตอตานการคอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทและเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกบุคคลท่ัวไป 
และผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธุรกิจรวมกัน ดวยความซื่อสัตย
สุจริตบริษัทไดจัดทํานโยบายตอตาน การทุจริตคอรรัปช่ัน 
(Anti - Corruption Policy) เปนลายลักษณอักษรขึ้นเพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนา
สูองคกรแหงความยั่งยืน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนของบริษัท หามดําเนินการหรือยอมรับการ คอรรัปช่ัน
ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรง และทางออม เพื่อสรางความม่ันใจตอ 
ผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมถึงตองปฏิบัติตามนโยบาย ดังกลาว
อยางเครง ครัด โดยบริษัทกําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ
และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว ดังนี้

คํานิยาม
         คอรรัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน
ไมวาจะอยู ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบให 
ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐหนวยงาน
ของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออม 
เพื่อใหบุคคลดังกลาว กระทํา หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจ 
ให กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให ได มาหรือรักษาไว ซึ่ง 
ผลประโยชนอื่นใด ที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจเวนแตเปนกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่น หรือจารีต ทางการคา ใหกระทําได

หนาที่ความรับผิดชอบ
          1) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการ
กําหนด นโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการ
ตอตานการคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหพนักงานทุกคน
ในบริษัทไดเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการตอตาน
คอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 
          2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสอบทานระบบ
รายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ใหมั่นใจวา
เปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเ รื่องการแจ  ง เบาะแส 
การทุจริตคอรรัปชั่น อันเกิดจากคนในองคกรมีสวนเกี่ยวของ 
พิ จ า ร ณ า ต ร ว จ ส อ บ ข  อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ เ ส น อ เ รื่ อ ง ต  อ
คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาลงโทษหรือแกไขปญหา
ดังกลาว
          3) หนวยงานตรวจสอบภายใน (outsource) มีหนาที่
และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติ
งาน ว าเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ 
อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎ หมาย ขอกําหนด
ของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มี
ความเหมาะสม และเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่น
ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
          4) ประธานเจาหนาที่บริหารและผู บริหารมีหนาที่
ในการนํา นโยบายการตอตานคอรรัปชั่นไปปฏิบัติ โดยกําหนด
ใหมีระบบสนับ สนุนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและ
สื่อสาร ไปยังพนักงานและผู เกี่ยวของทุกฝายรวมถึงทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตร การตางๆ เพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ไดแก 
สภาพธุรกิจระเบียบ และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ

8.9 ความรับผิดชอบตอสังคม
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แนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่น
     1) กรรมการ ผู บ ริหาร และพนักงานของบริษัท 
ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 
โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่น
ทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชนตอบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน
คนรูจัก ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
    2) กรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัตองไมทาํ 
พฤติกรรมใดที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่น 
การใหหรือรับสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐและเอกชน หรือผูมี
ส่วนไดเสีย ที่เกี่ยวของกับบริษัท เพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่ง
ธุรกิจ หรือขอไดเปรียบทางการแขงขันหรือเพื่อประโยชนของ
ตนเอง และผูที่เก่ียวของ
        3) กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัท ไมพึง
ละเลย หรือ เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข าข ายการ
ทุจริตคอร รัปชั่นที่ เ ก่ียวข องกับบริษัท โดยถือเป นหน าที่
ที่ต องแจ งให ผู บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ 
และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆหากมี 
ข อสงสัยหรือข อซักถามให ปรึกษากับผู  บังคับบัญชาหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบ 
        4) บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุ มครองบุคคลที่
ปฏิเสธการกระทําท่ีเขาขายคอรรัปช่ันหรือแจงเบาะแสเรื่อง
การคอรรัปชั่นใหกับ บริษัทตามท่ีกําหนดไวในมาตรการคุมครอง
และรักษาความลับที่บริษัท ไดกําหนดขึ้น แมวาการกระทํานั้น
จะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
        5) กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัท และ
บริษัทย อย ที่กระทําการทุจริตคอร รัปชั่นเป นการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต อง ได รับการพิจารณาบทลงโทษ
ทางวินัยตามระเบียบวินัยที่บริษัทกําหนดไวนอกจากนี้อาจไดรับ
โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
        6) บริษัทยึดถือและให ความสําคัญในการเผยแพร 
ความรูและทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับบริษัท 
หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต องปฏิบัติใหเป นไป
ตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ตลอดจนการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชนเก่ียวกับนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
        7) บริษัทจัดให มีกระบวนการตรวจสอบและระบบ
การควบคมุภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย าง
สมํ่าเสมอเพ่ือปองกันมิใหมีการ คอรรัปชั่น
        8) บริษัทจัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่สะท อนถึงความมุ  ง ม่ันของบริษัทต อมาตรการต อต าน
การทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแต การคัดเลือก การอบรม การประเมิน
ผลงาน การใหผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหนง
        9) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่อง
ที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจเกิดการคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความระมัดระวัง โดยยึดถือขอปฏิบัติ ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

    

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใหและรับของขวัญ คาบริการ และ 
คาใชจายอ่ืนๆ 
     1) หามกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัท 
เรียกรอง รับ หรือ จายผลประโยชนใดๆ ในรูปเงินทดแทน 
ของขวัญ ของมีคาใดๆรวมถึงบริการตางๆ จากคูคา ตัวแทน
ซื้อขาย เจาหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คูแขงของบริษัท ไมวา
กรณีใดๆทั้งส้ินท่ีไมสุจริต หรือเปนการเอื้อประโยชนตอคูคา 
หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจาหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง 
        2)  การเลี้ยงรับรอง รับหรือใหของขวัญตามประเพณี
ใหดําเนินการอยางเหมาะสม รัดกุม โปรงใส และปราศจาก
วัตถุประสงคแอบแฝงโดยตองเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้         
        2.1) กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัท 
สามารถเล้ียงรับรอง และใหของขวัญแกพันธมิตรทางธุรกิจ
ได หากเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้ 
           ก) ไมเปนการกระทําเพื่อครอบงํา ชักนําหรือตอบ
แทนบุคคลใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงความไดเปรียบผานการกระทํา
ที่ไมเหมาะสม หรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซ่ึงการชวยเหลือหรือ
ผลประโยชน 
           ข) เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบ และ
หลักเกณฑของบริษัทตามท่ีกําหนดไว
           ค) เปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของกรรมการ
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท และกระทําอยางเปดเผย 
ไมปกปด 
           ง) ประเภท และ มูลคามีความเหมาะสมถูกตองตาม
กาลเทศะ   
           จ) เหมาะสมกับสถานการณ เชน การใหของขวัญ
เล็กๆ นอยๆ ในชวงเทศกาลสําคัญ ซ่ึงถือเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติทั่วไป
        อยางไรก็ตามในสถานการณที่ไมสามารถปฏิเสธการ
รับของขวัญหรือผลประโยชน ดั งกล าวได ผู  รับของขวัญ 
ต องแจ  งต อ ผู บั งคับบัญชาทันทีและจัดทํ ารายงานการ 
รับของขวัญและสงของขวัญดังกลาวใหแก ฝ ายทรัพยากร 
บุคคล เพื่อนําไปเปนของรางวัลใหกับพนักงานในเทศกาล
ตางๆ หรือนําไปบริจาค เพื่อสาธารณกุศลตอไปตามความ
เหมาะสม

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือทางการเมือง
        1) บริษัทวางตัวเปนกลางทางการเมืองและไมมีนโยบาย
ใหการสนับ สนุนหรือชวยเหลือทางการเมืองไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม
     2) หามกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัท 
นําเงิน ทรัพยสิน สินคา และบริการของบริษัท ไปรวม
สนับสนุนทางการเมืองหรือดําเนินการในทางหนึ่งทางใด
ที่ เป นการใชทรัพยากรของบริษัท เช น บุคลากร อาคาร 
สถาน ท่ี ในการส  ง เสริ มหรื อ โฆษณาเพื่ อประโยชน ทาง
การเมืองหรือมีวัตถุประสงค  เพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจ
ใหกับบริษัท
       3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิ
เสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนู แตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือ
นําทรัพยสินอุปกรณ หรือเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการ
เขารวมจะตองพึงระมัดระวังไมใหการดําเนินการใดๆทําใหเกิด
ความเขาใจวาบรษิทัไดใหการสนบัสนนุหรือฝกใฝในพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง
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ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพ่ือการกุศล 
           1)  ในการบริจาคเพื่อการกุศลท้ังในรูปแบบของการให
ความชวยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เชน การให
ความรูหรือสละเวลา เปนตน บริษัทจะตองดําเนินการอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และปราศจากจุดประสงคแอบแฝง
อาทิ เพื่อการใหสินบนเพื่อความได เปรียบทางการคา เพื่อ 
สนับสนุนทางการเมือง เปนตน  
             2) ตองพิสูจนได ว าการบริจาคนั้นมีกิจกรรมตาม
โครงการเพื่อการกุศล จริงและมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนให
วัตถุประสงคของโครงการ ประสบผลสําเร็จและกอใหเกิด
ประโยชนตอสังคมอยางแทจริง หรือเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR)
            3) ตองพิสูจนไดวาการบริจาคนั้นไมมีสวนเกี่ยวของ
กับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใดหรือหนวยงานใด
ยกเว นการประกาศ เกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
เชน การติดตราสัญญลักษณ (Logo) ของบริษัท การประกาศ
ชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 
เปนตน 
            4) การบริจาคสามารถระบุชื่อไดในนามบริษัทเทาน้ัน
โดยผานขั้น ตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทที่กําหนดไว
และม่ันใจไดวาการบริจาคนั้นจะไมถูกนําไปใชเปนวิธีการหลีกเลี่ยง
การใหสินบน  

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินสนับสนุน          
           การใหเงินสนับสนุนเปนวิธีการประชาสัมพันธทาง
ธุรกิจของบริ ษัททางหนึ่ งซึ่ งแตกต างจากการบริจาคเพื่ อ
การกุศล โดยอาจกระทําได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ 
ตราสินคาหรือช่ือเสียงของบริษัทโดยมีขอปฏิบัติ ดังนี้ 
            1) ตองพิสูจนไดวาผู ขอเงินสนับสนุนไดทํากิจกรรม
ตามโครงการที่ขอการสนับสนุนจริง และเปนการดําเนินการ
เพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสําเร็จ 
หรือกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริงหรือเพื่อเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม
 (Corporate Social Responsibility: CSR)
            2) ตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชน
อื่นใดท่ีสามารถคํานวณเปนตัวเงินได  เช น การใหที่ พัก
และอาหาร เปนตน ไมมีส วนเกี่ยวของกับผลประโยชน
ต างตอบแทนให กับบุคคลใดหรือหนวยงานใดยกเว นการ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจท่ัวไป
            3) ในการเปนผูใหเงินสนับสนุนจะตองจัดทําใบบันทึก
คําขอระบุชื่อผู รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงคของการ
สนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบ ทั้งหมดเสนอใหผู มี
อํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจ อนุมัติ
ของบริษัท

   

     
มาตรการและชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
1) ชองทางการรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการ 
ทุจริตคอรรัปช่ัน           
บริษัทไดกําหนดชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
การทุจริตคอรรัปช่ันไวดังนี้
         • ผูแจงหรือรองเรียนจากภายใน            
บริษัทกําหนดให  บุคคลภายในบริษัททุกคนมีหน าที่ต อง
รายงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท
หรือกิจกรรมของ บริษัทไปยังบุคคล หรือหนวยงานดังตอไปนี้
          (1) หัวหนาหนวยงานที่พนักงานสังกัดอยู
          (2) หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
หรือผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
          (3) กลองรับความคิดเห็น
          (4) จดหมายอิเล็คทรอนิคส
hr@interpharma.co.th
          • ผูแจงหรือรองเรียนจากภายนอก 
          (1) ทางไปรษณีย 
หรือนําสงที่ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน)
         เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ช้ัน 9       
         ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
          (2) จดหมายอิเล็คทรอนิคส
comsec@interpharma.co.th
          (3) เว็บไซตบริษัท www.interpharma.co.th
2) มาตรการคุมครองและรักษาความลับ          
เพื่อเปนการคุ มครองสิทธิของผู ร องเรียนและผู ใหข อมูลท่ี
กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปดชื่อ ที่อยู   หรือ
ข อมูลใดๆที่สามารถระบุตัว ผู  ร องเรียนหรือผู  ให ข อมูล 
และเก็บรักษาขอมูลของผู ร องเรียนและผู ใหข อมูลไวเปน
ความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผู ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทาน้ันที่สามารถ
เขาถึงขอมูลได 
         
ในกรณีที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นของผู 
บริหาร ผู บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทํา
หนาที่ในการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูร องเรียน พยาน 
และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนขอเท็จจริง ไมใหไดรับ
ความเดือดรอนอันตรายใดหรือความไมชอบธรรม อันเกิด
มาจากการแจงเบาะแสการร องเรียนการเป นพยานหรือ
การใหขอมูล            
         
ผู มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง
รองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูลขอรองเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู ร องเรียน และผู  ให ข อมูลไว เป นความลับ 
หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเวนแต
เปนการเปดเผยหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
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3) การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
        1) เมื่อไดรับการแจงเบาะแสคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมอบ หมายใหผูตรวจสอบภายในหรือแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง เปนผู กลั่นกรองสืบสวนขอเท็จจริง และ
แจงผลการตรวจสอบเปนระยะใหผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
ไดทราบ
        2) หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวาขอมูล หรือ
หลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อไดว าผู ถูกกลาวหาไดกระทํา
การทุจริตคอรรัปชั่นจริง บริษัทจะใหสิทธิผู ถูกกลาวหาไดรับ
ทราบขอกลาวหาและพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการกระทํา อันทุจริตคอรรัปชั่นนั้นตามที่ถูกกลาวหา 
        3) หากผู ถูกกลาวหาไดกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น
นั้นจริง ผูกระ ทําการทุจริตคอรรัปชั่นนั้นไมวาจะเปน กรรมการ
ผู บริหาร หรือพนักงาน ถือว าเป นการกระทําผิดนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจะตอง
ไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว
และหากการกระทําทุจริตน้ันเปนการกระทําท่ีผิดตอกฎหมาย
ผู กระทําผิดนั้นอาจจะตองไดรับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษ
ทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คําตัดสินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบถือเปนอันสิ้นสุด 
        ท้ังนี้ บริษัทไมมีนโยบายลดตําแหนง ลงโทษหรือใหผล
ทางลบตอพนักงานท่ีปฏิเสธการคอรรัปช่ันแมวาการกระทํา
นั้นจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
4) การเผยแพรนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
        1) บริษัทจัดให มีการสื่อสารและเผยแพร นโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่นรวมถึงชองทางการแจงเบาะแสหรือ
ข อร องเ รียนให  บุคคลภายในบริษัทรับทราบผ านหลาก
หลายชองทาง เชน การปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม
งานอบรมหรือสัมมนาประจําป  การติดประกาศในบอรด 
ประชาสัมพันธ  เว็บไซต ของบริษัทเป นต น เพื่อให ทุกคน
ในองคกร เขาใจ เห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
ตอตานการคอรรัปชั่นอยางจริงจัง
        2) บริษัทสื่อสารและเผยแพร นโยบายตอต านการ
คอรรัปชั่น รวม ถึงชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ไปยังสาธารณชน บริษัทย อย บริษัทร วม คู ค าทางธุรกิจ 
และผู มีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับบริษัท ผานชองทางตางๆ 
เชน เว็บไซตของบริษัท รายงานประจําป แบบแสดงรายการ 
ขอมูลประจําป เปนตน เพื่อสรางความเขาใจและสนับสนุน
ใหยึดมั่นใน มาตรฐานการรับผิดชอบตอสังคม ในเร่ืองการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เชนเดียวกับบริษัท
         3) บริษัทจะจัดให  มีการทบทวนนโยบายต อต าน
การคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอ

4.สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน
        บริษัทยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกรของบริษัท สนับสนุน
และเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอพนักงาน
อยางเทาเทียมและเปนธรรมจัดใหมีสวัสดิการความปลอดภัย
และสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบาย
สงเสริมเรียนรูระดับองคกรและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับ
ทํางานของพนักงานอยางมืออาชีพ พัฒนาระบบการทํางาน 
ในองคกร  

อีกท้ังสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทําประโยชนกับ
สังคมท้ังทางตรงและทางออม พรอมท้ังปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานแรงงานอยางตอ เนื่องรวมทั้งมีการทบทวนการจัดการ
และการปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
อยางสม่ําเสมอ

5.ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
        บริษัทมุ งพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑและบริการที่ไม ก อ
ใหเกิดอันตรายตอผู บริโภคและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของผู บริโภค 
ภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรมและใหข อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และบริการที่ถูกต องเพียงพอ ไม เกินความเปนจริง รักษา
ความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง 
หรือผูท่ีเกี่ยวของโดยมิชอบ

6.สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย     
        บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ประเมินผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียดานการใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน และมุงพัฒนาสินคาและบริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
รวมถึงถ ายทอดความรู ด านสิ่งแวดลอมใหผู มีส วนได เสีย
อยางตอเนื่อง และเพื่อใหแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยเปนไปแนวทางเดียวกัน รวมถึง
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
        บริษัทสงเสริมใหเกิดกระบวนการทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน
ในการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ชวยสรางเศรษฐกิจ สนับสนุนชุมชน
ดานการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพ และดานอ่ืนๆ
เพื่อประโยชนสูงสุดตอสังคม 

8. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการ 
ดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
         บริษัทพัฒนาองคความรูในการดําเนินธุรกิจคิดคนใหเกิด
นวัตกรรม ทางธุรกิจที่สามารถสรางประโยชน ความสามารถ
ในการแขงขันและมูลคาเพ่ิมทั้งตอธุรกิจและสังคมไปพรอมๆกัน
อันเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคูไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน
        นอกจากน้ี บริษัทไดส งเสริมและพัฒนาบุคลากรให
ทํ าหน า ที่ของตนอย างเต็มกําลั งความสามารถเพื่อดูแล
ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 
ดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต และการทํา CSR ที่ได 
ประโยชนอยางแทจริง น้ันตองเริ่มจากกระบวนการธุรกิจ
ภายในเพื่อใหได ผลิตภัณฑที่ มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม
มีบริการที่ดีทําให ผู บริโภคไดรับประโยชนตอบแทนสูงสุด
เป นการพัฒนาความยั่ งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม
ในอนาคตได
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ประมวลกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR After Process)  ในป 2562
            ที่ผานมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2562 ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย ไดจัดกิจกรรมท่ีมูลนิธิพันธกิจเรือนจําคริสเตียน (มูลนิธิบานพระพร) ตั้งอยู  ณ ชุมชนบึงพระราม 9 
ถนนริมคลองลาดพราว ซ่ึงเปนสถานที่ที่ใหการชวยเหลือผู ตองขังในเรือนจําและเด็กเยาวชนในสถานพินิจ โดยมีการจัดอบรม
และจัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตเพื่อใหสามารถเริ่มตนชีวิตใหมไดหลังจากพนโทษแลวนอกจากนี้ยังเปดเปนบานกึ่งวิถีเพื่อเปนสถานท่ีพักพิง
ชวยเหลือผูพนโทษใหมีความรูและสามารถประกอบอาชีพสุจริตใหแกตนเองได

           บริษัทใหความสําคัญของการชวยเหลือสงเสริมและใหโอกาสแกเด็ก เยาวชน ผูกระทําความผิดใหกลับเปนคนดีคืนสูสังคม 
จึงไดมีการรวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการของมูลนิธิและจัดกิจกรรมแบงปนความสุขแกเด็กๆโดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ
แจกของรางวัล รวมถึงการเล้ียงอาหาร กลางวันแกเด็ก และเจาหนาที่ทุกคนในบานพระพรดวย
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แบงปนความสุขใหกับบุคคลสูบุคคลในโครงการ “Donate Blood Love”  
         บริษัท อินเตอร ฟารมา จากัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงภารกิจสาคัญท่ีนอกเหนือไปจากการทําธุรกิจ คือ การแบงปน
ความสุขใหกับบุคคลสู บุคคล ดังนั้น การบริจาคโลหิตใหกับบุคคลท่ีมีความเจ็บปวย จะทําใหผู บริจาคโลหิตและผู รับโลหิตตางก็มี
ความสุข  บริษัทจึงไดมีโครงการ “DONATE BLOOD DONATE LOVE” ขึ้น เพื่อรวมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย  เพื่อนําไป
ใชประโยชนกับเพื่อนมนุษยตอไป และในป 2562 บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) รวมกับ ศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิ
สภาการชาดไทย เชิญชวนพนักงานบริษัท ลูกคา และประชาชนรวมบริจาคโลหิตในโครงการ “Donate Blood Love” เปน
จํานวน 2 ครั้ง การรวมบริจาคโลหิตในทั้ง 2 ครั้ง สภากาชาดไทยไดรับโลหิตจํานวน 116,365 ซี.ซี. เพื่อเปนคลังสํารองโลหิต 
ถึงแมนจะเปนปริมาณท่ีไมมาก  แตทุกๆ คนไดรวมใจมอบใหกับเพื่อนมนุษย บริษัทฯ ไดมอบ Mulitvitamin ใหกับผู ที่ไดรวม
บริจาคโลหิตใหกับสภาการชาดไทย และจะดําเนิน โครงการนี้ตอไป เพื่อสังคมไทยของเรา 

บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) ใหการสนับสนุนผลิตภัณฑกับหนวยงานตางๆ
         เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) “IP” ไดสนับสนุนผลิตภัณฑของบริษัทใหกับ 
โรงพยาบาลสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน “โครงการสัตวจุฬาฯ อาสาพัฒนาชนบท (สพช.)”  โดยมี 
สพ.ญ.หทัยกาญจน จิรพิทักษกุล (ที่ 6 จากซาย) และพนักงานบริษัทฯ รวมมอบผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค
สําหรับสัตวเลี้ยง  โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท ทองทรง (ที่ 7 จากซาย) คณะสัตวแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนผูรับมอบ เพ่ือนําผลิตภัณฑของบริษัทฯไปชวยเหลือสัตวจรจัดตามเจตนารมยของโครงการ สัตวแพทยจุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนา
ชนบท พ.ศ. 2562 (สพช.) ไดลงพื้นท่ีระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน – วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ อําเภอหวยแถลง และอําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหบริการในดานการรักษาโรคและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตวปศุกสัตวและสัตวเลี้ยง
แกชุมชน
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คุณชุติมา อัศวปยุกตกุล ผูจัดการฝายผลิตภัณฑ บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) 
เปนผูแทนมอบผลิตภัณฑของบริษัท ใหกับ คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย 
เพื่อรวมสนับสนุน “กิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจําป 2562” ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร
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รายละเอียดรายการระหวางกัน

        บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัท และบริษัทยอย 
ตามท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขอ 5 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

9. รายการระหวางกัน

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ

1. บริษัท แบรนดเอนี่ติง จํากัด 
(“แบรนดเอนี่ติง”)

2. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร

- แบรนดเอนีต่งิ ประกอบธรุกจิใหบรกิารทีป่รกึษาและสรางแบรนดบริษทั ตราสนิคา ผลิตภัณฑ 
และการตลาด
- แบรนดเอนี่ติง มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ ดร.สรณ จงศรีจันทร (เปนกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบในบริษัทและเป นกรรมการผู  มีอํานาจลงนามและเป นผู ถือหุ น 
รายใหญ ในแบรนด  เอ น่ีติง )  อย างไรก็ตาม ดร.สรณ   จงศรีจันทร   ได ลาออกจากการ 
เปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เปนตนไป ดังนั้น รายการ 
ระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับแบรนดเอน่ีติงจะไมถือเป นรายการระหวางกันตั้งแต 
ดร.สรณ จงศรีจันทร พนจากตําแหนงกรรมการของบริษัท

กรรมการผู มีอํานาจลงนาม และผู ถือหุ นรายใหญของบริษัท โดยถือหุ นบริษัท รอยละ 51.12 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม2562)

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ ความจําเปน และ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลคารายการ (บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562

1. บริษัท แบรนดเอนี่ติง จํากัด 
(“แบรนดเอนี่ติง”)

คาใชจายในการขาย
-  บริษัทจายคาท่ีปรึกษาในการสราง 
แบรนดใหแกแบรนดเอนี่ติงในอัตรา 
50,000 บาทตอเดือน
- บริษทั อนิเตอร เวทตา จาํกัด (“IV”) 
(บริษัทยอย) จายคาที่ปรึกษาในการ 
สรางแบรนดใหแกแบรนด เอนีต่งิใน 
อตัรา 50,000 บาทตอเดือน (ถือเปน 
รายการระหวางกันเฉพาะคาใชจาย 
ท่ีเกิดข้ึนในเดือนมกราคม-สิงหาคม 
2562) ยอดคงคางเจาหนี้การคาและ 
เจาหนี้อื่น

- การจายคาที่ปรึกษาในการ 
สรางแบรนดทําใหบริษัทไดรับ
ประโยชนจากการทําใหแบรนด
ของกลุ มบริษัทเปนที่ รับรู ของ
บุคคลภายนอก ราคาคาบริการ 
เปนราคาทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของ
ผูใหบริการและราคาตลาดจาก
การใชบริการกับบุคคลภายนอก 

เงินกูยืมระยะสั้น
- (“IV”)  กู ยืมเงินระยะสั้นจาก 
ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เพื่อใชเปน 
เงินทุนหมุนเวียน โดยการออกตั๋ว 
สัญญาใชเงินกําหนดชําระคืนเม่ือ 
ทวงถาม อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4 
ตอปและไมมีหลักประกันเงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
กูเพิ่มระหวางงวด 
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ย จายคางจาย

เงินกูยืมระยะสั้น
 บ ริ ษั ท กู  ยื ม เ งิ น ร ะ ย ะ สั้ น จ า ก
ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เพื่อใชเปน
 เงินทุนหมุนเวียนโดยการออกตั๋ว
 สัญญาใชเ งินกําหนดชําระคืนเมื่อ
 ทวงถามอัตราดอกเบี้ย ร อยละ 4
ตอปและไมมีหลักประกันเงินกู ยืม

การกู  ยื ม เ งินจะ เป น ไปตาม 
ความจําเปนในการดําเนินงาน
ภายในบรษิทั เพือ่ความคลองตัว 
และเพื่อการบริหารสภาพคลอง 
ในระยะสั้น โดยอัตราดอกเบ้ีย 
ที่จายท่ีไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ย 
จากการกู ยืมเงินจากสถาบัน 
การเงินทั่วไป 

การกู  ยื ม เ งินจะ เป น ไปตาม 
ความจําเปนในการดําเนินงาน
ภายในบรษิทั เพือ่ความคลองตัว 
และเพื่อการบริหารสภาพคลอง 
ในระยะสั้น โดยอัตราดอกเบ้ีย 
ที่จายท่ีไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ย 
จากการกู ยืมเงินจากสถาบัน 
การเงินทั่วไป 

400,000

400,000

10,000,000
-

10,000,000
-

146,959
-

2. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร
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บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ ความจําเปน และ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลคารายการ (บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562

-
10,000,000
10,000,000

-
39,233

-

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
ดอกเบ้ียจาย
ดอกเบ้ียคางจาย

 คาใชจายในการบริหาร
-  IV จ  ายค า เช  าให แก 
ดร .ทรงวุฒิ  ศักดิ์ ชลาธร ในการ 
เชาอาคารเพื่อใชเป นสถานที่ เ ก็ บ 
สินค  า ในอัตราค  า เช  า  40 ,000 
บาทตอเดือนซึ่งเทียบเคียงไดกับ 
อัตราตลาดของอาคารให เช าที่ มี 
ลักษณะใกลเคียงกันและอยู ในละ 
แวกใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามเมื่อ 
สิ้นสุดสัญญาเชาส้ินสุดลงเม่ือเดือน 
กุมภาพันธ 2562 IV ไมไดตออายุ 
สัญญาเชาอีก 

- บริษัทและบรษัิทยอยจายคาใชจาย 
ทีด่ร.ทรงวุฒิ ศักด์ิชลาธร ไดสํารอง 
จายแทนบริษัทและบริษัทยอยไป 
กอน เชน เงินบริจาคเพื่อการกุศล 
คาอบรมสัมมนา คาโฆษณาบนสื่อ 
ออนไลนที่จําเปนตองจายผานบัตร
เครดิตโดยไมมีค าตอบแทนอื่นใด 
ท้ังน้ี ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอย 
ไมมีนโยบายใหผู บริหารและพนัก 
งานสํารองจายคาใชจายตางๆแทน 
บริษัทและบริษัทย อยอีกต อ ไป 
ยอดคงคาง
คาใชจายคางจาย

- การเช าอาคารคลังสินค า 
เพื่อใชเปนสถานที่เก็บสินคา 
มีความจําเปนและเกี่ยวเน่ือง
กับการประกอบธุ ร กิจของ 
บริษัท เ น่ืองจากบริษัทไม  มี 
สถานท่ีสําหรับจัดเก็บสินคาที่
เพียงพอและอัตราค า เช ามี 
ความเหมาะสมเน่ืองจากเปน 
ราคาใกลเคียงราคาตลาด 

การทาํสญัญาใหใชเครือ่งหมายการคา
บริษั ท ได  รั บอนุญาตให  ใ ช  สิ ท ธิ  
ใน เครื่ อ งหมายการค  า  YUUU, 
PROBAC  10  PLUS ,  PREM I , 
PRECOG, PREBS, ASTA CURMIN 
และ PROBAC 7 แตเพียงผู เดียว 
(Exclusive) เปนระยะเวลา 10 ป 
1 เดือน เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2562 
จนถึง 31 มกราคม 2572 เพื่อใชใน 
การดําเนินธุรกิจรวมทั้งประกอบ 
การโฆษณา การจําหนายสินค า 
โดยบริษัทสามารถใชเครื่องหมาย 
การค าดังกล าวได ทั้ งในประเทศ 
และตางประเทศ อยางไรกต็าม บรษิทั 
อยู  ระหว างการจดทะเบียนโอน 
กรรมสิ ทธิ์ เ ค รื่ อ งหมายการค  า 
ดังกลาวมาเปนของบริษัทกับกรม 
ทรัพยสินทางปญญา โดยเม่ือวันที่ 
3 และ 10  พฤษภาคม 2562 
ดร.ทรงวุฒ ิศกัดิช์ลาธร ไดยืน่หนงัสอื 
สัญญาโอนเครื่องหมายการคาตอ 
กรมทรัพย สินทางปญญาเพ่ือให 
ดําเนินการโอนเครื่องหมายการคา 
ดังกลาวขางตนใหแกบริษัทแลว 

การไดรับอนุญาตใหใชเครื่อง
หมายการคาตามสัญญาอนญุาต
ใหใช เครื่องหมายการคาดัง 
กลาวมีความจําเปนและเปน 
ประโยชน ต อการประกอบ 
ธรุกจิของบรษิทั โดยบรษิทัไมมี 
การจายคาตอบแทนใดๆจาก 
การใช  เค ร่ืองหมายการคา 
ดังกลาว

รายการดังกลาวเปนรายการ
ที่ เ กิดขึ้นชั่วคราวตามความ
จําเปนและความคลองตัวใน
การดําเนินการ

80,000

184,855

15,353

ไมมีคาตอบแทน



9. รายการระหวางกัน080

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
         ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562 บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่ง 
การทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและ 
บริษัทยอย ซึ่งมีเงื่อนไขการคาท่ัวไปในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงจะกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจ 
ตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู สัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและไมทําใหบริษัทและบริษัท 
ยอยเสียประโยชนจากการเขาทํารายการ  

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
         การเข าทํารายการระหว างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย อยจะเป นไปตามหลักเกณฑของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ 
ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของ 
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันรวมท้ังกฎเกณฑตาง ๆของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยรายการระหวางกันใน 
หมาย เหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผู สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและแบบแสดง 
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหบริษัทฯ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือที่ประชุมผูถือหุนกอนการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบ และให 
ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ดังกลาวและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือผูถือหุนแลวแตกรณีเพื่อใหม่ันใจวาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ กรณีที่มีรายการ 
ที่เก่ียวโยงของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการ และความเหมาะสม 
ดานราคาของรายการนั้น ๆโดยพิจารณาจากเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการ 
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยกรรมการหรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) ผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิ 
ออกเสียงในการพิจารณารายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ 
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
   บริษัทฯและบริษัทยอยอาจจะยังคงมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ 
ในอนาคต ซ่ึงเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ 
จะปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯและประกาศของคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ 
เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน กฎเกณฑตางๆของสํานักงานคณะ 
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของ
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10. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท 
            บริษัทขอสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยประจําป 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2562 2561

ลานบาท รอยละ

รายไดรวม

ตนทุนขาย

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและคาใชจายภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงิน

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินได 

กําไรสุทธิสําหรับป

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรของบริษัท

อัตรากําไรขั้นตน

อัตรากําไรสุทธิ

375.89

(157.39)

(106.75)

(49.98)

(0.22)

61.54

(0.59)

60.95

(13.82)

47.13

         3.66 

      43.47 

57.61%

12.54%

100.00

(41.87)

(28.40)

(13.30)

(0.06)

16.37

(0.15)

16.21

(3.68)

12.54

100.00

(39.37)

(31.90)

(15.83)

(0.20)

12.69

(0.01)

12.68

(3.53)

9.15

งบการเงินรวม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลานบาท รอยละ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ลานบาท รอยละ

เปลี่ยนแปลง

ลานบาท รอยละ

25612562

ลานบาท รอยละ
ประเภทรายได

1. ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัย

2. ผลิตภัณฑนวัตกรรมความงาม

3. ผลิตภัณฑดูแลและสงเสริมสุขภาพของสัตวเลี้ยง

4. ผลิตภัณฑสําหรับปศุสัตว

            รายไดจากการขายรวม

162.70

67.17

132.19

9.27

371.33

43.82

18.09

35.60

2.50

100.00

128.58

96.00

80.78

11.47

316.83

40.58

30.30

25.50

3.62

100.00

34.12

(28.83)

51.41

(2.20)

54.50

26.54

(30.03)

63.64

(19.18)

17.20

317.58

(125.04)

(101.32)

(50.26)

(0.65)

40.31

(0.04)

40.27

(11.21)

29.06

(0.62)

       29.68 

60.53%

9.15%
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รายไดจากการขาย
            รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2562 จํานวน 375.89 ลานบาท โดยรายไดเกือบท้ังหมดเปนรายไดจากการขาย 
ซึ่งมีจํานวน 371.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.79 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 54.50 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.20
  การเพิ่มขึ้นของรายไดมาจากการขายผลิตภัณฑรักษาสุขภาพและชะลอวัย  จํานวน 128.58 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
34.12 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 26.54 สวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจากการขายผลิตภัณฑโปรไบโอติก  ไดแก 
โปรแบค, ทีเอส 6, ผลิตภัณฑวิตามินรวม (Multivitamin) ผลิตภัณฑ PreBo (ชวยเสริมมวลกระดูก) และยาสีฟน YUUU เปนตน  
และอีกสวนมาจากรายไดในสวนของการขายผลิตภัณฑดูแลและสงเสริมสุขภาพของสัตวเล้ียง จํานวน 132.19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
จํานวน 51.41 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 63.64 จากงวดเดียวกันของปกอน  โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ 
แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตวเลี้ยง  ผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง MARIA 
 สําหรับกลุมผลิตภัณฑทางดานนวัตกรรมความงาม เมื่อชวงปลายป 2562 บริษัทไดมีการยกเลิกการจําหนายผลิตภัณฑ 
ชื่อ “นาโบตะ” จากประเทศเกาหลี ซ่ึงบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาดังกลาว ทําใหรายไดลดลงจํานวน 28.83 ลานบาท หรือ 
ลดลงรอยละ 30.03 

รายไดอืน่
            รายไดอื่น ไดแก รายไดดอกเบี้ย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2562 มีจํานวน 
4.56 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน  3.81 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 508 สาเหตุหลักคือบริษัทมีการ 
กลับรายการโบนัสคางจายผูบริหารรายหน่ึงจากการที่ผู บริหารสละสิทธ์ิการรับโบนัสดังกลาว เปนรายไดอื่นจํานวน 2.25 ลานบาท 

ตนทนุขาย
            ตนทุนขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2562 มีจํานวน 157.39 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 
32.35 ลานบาท เมื่อเทียบกับรายไดรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5   การเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย สอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก 
การขาย ตนทุนขายที่สําคัญประกอบดวย ตนทุนสินคา คาขนสงสินคานําเขา คาวัสดุหีบหอ และคาใชจายในการนําเขาอ่ืน ๆ 
ตนทุนขายคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขายประมาณรอยละ 42.39 โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 57.61 

คาใชจายในการขาย
           คาใชจายในการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2562 มีจํานวน 106.75 ลานบาท แตเม่ือเทียบกับรายไดรวมแลว 
คาใชจายในการขายลดลงรอยละ 3.5 จากงวดเดียวกันของปกอน คาใชจายในการขายสวนใหญผันแปรตามยอดขาย คาใชจาย 
ในการขายที่สําคัญ ไดแก เงินเดือน โบนัส และคาคอมมิชชั่นของพนักงานขาย คาใชจายเดินทางและยานพาหนะของพนักงานขาย     
คาสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธสินคา คาตอบแทนท่ีจายใหซิลลิคฟารมาจากการวาจางใหดําเนินการตาม Distribution Agreement 
และคาตอบแทนการขายผลิตภัณฑของบริษัทในชองทางรานขายยาอิสระจํานวนรวมประมาณ 22.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 
เดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 4.41 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 19.44 ลานบาท (เริ่มวาจางซิลลิคฟารมา เม่ือ 1 กันยายน 2561) 
นอกจากนี้ ในป 2562 คาใชจายบางรายการลดลง ไดแก คาใชจายในเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย คาใชจายในการออกบูธ 
แสดงสินคา คาสินคาตัวอยาง และคาสื่อโฆษณาตาง ๆ เชน สื่อโทรทัศน และสื่อออนไลนตาง ๆ เปนตน ซึ่งคาใชจายดังกลาว 
ลดลงรวมประมาณ 14.53 ลานบาท ในทางกลับกันมีการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และคาคอมมิชชั่นของพนักงาน 
ขายจํานวนประมาณ 4.13 ลานบาท

คาใชจายในการบรหิาร
           คาใชจายในการบริหารของบริษัทและบริษัทยอยในป 2562 มีจํานวน 49.98 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
ที่มีจํานวน 50.26 ลานบาท หรือลดลงจํานวน 0.28 ลานบาท สาเหตุหลักคือผูบริหารรายหนึ่งสละสิทธิ์การรับโบนัสจํานวน 2.25 
ลานบาท  มีการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จํานวน 6.09 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานตามการขยายตัวของธุรกิจ และ 
จากการปรับฐานเงินเดือนประจําป  การเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสสําหรับกรรมการท่ีไมได 
เปนผูบริหารจํานวนรวม 0.77 ลานบาทตามจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารที่เพิ่มขึ้นและจํานวนคร้ังของการประชุมที่เพิ่มขึ้น 
การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการวาจางผู เช่ียวชาญอิสระ ไดแก ผู สอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และท่ีปรึกษากฎหมาย และบัญชี 
จํานวนรวม 1.80  ลานบาท อยางไรก็ตามในป 2562 บริษัทไมมีคาใชจายตองหามและเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาง ๆ เหมือนที่เคยบันทึก 
บัญชีไวในป 2561 จํานวน 4.15 ลานบาท (การถูกประเมินอากรนําเขา)

กาํไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษ ีและคาเสือ่มราคา (EBITDA)
           กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) สําหรับป 2562 รวม  58.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน  16.94 
ลานบาท หรือรอยละ 40.37 
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2562 2561

ลานบาท รอยละ

รวมสินทรัพย

รวมหนี้สิน

รวมสวนของผูถือหุน

 330.40 

(28.35) 

 358.75 

169.03

(32.04)

335.31

 525.87 

 60.13 

 465.74 

 195.47 

 88.48 

 106.99 

ลานบาท รอยละ

เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

กาํไรสทุธิ
           กําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยในป 2562 มีจํานวน 47.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 
18.07 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.18 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายในการขายที่ลดลง โดยมีอัตรากําไร
 สุทธิเทากับรอยละ 12.54 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 9.15
            ท้ังนี้กําไรสุทธิของเฉพาะสวนท่ี เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ในป 2562 มีจํานวน 43.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนจํานวน 13.79 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 46.46  

สนิทรพัย
            สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน  525.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 330.40  
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 169.03 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสด และ 
รายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 310.20 ลานบาท เนื่องจากการขายหุนเพิ่มทุน (IPO) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน 
จํานวน 24.08 ลานบาท ในขณะท่ีมีการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 3.81 ลานบาท

หนีส้นิ
            หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 60.13 ลดลงจํานวน 28.35 ลานบาท หรือ 
ลดลงรอยละ 32.04 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ที่มีจํานวน 88.48 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจาหน้ี 
การคา จํานวน 30 ลานบาท การลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 8.40 ลานบาทการเพิ่มขึ้น 
ของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จํานวน 6 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวน 1 ลานบาท 

สวนของผูถอืหุน
            สวนของผู ถือหุ นของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 465.74 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจํานวน 
358.75 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 335.31 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจํานวน 106.99 ลานบาท สาเหตุหลัก 
มาจากบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2562 จํานวน 47.13 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญ จํานวน 286.71 ลานบาท และบริษัท 
ออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 38 ลานบาท บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับตํ่า มีสวนของผูถือหุน เติบโตตอเน่ือง 
จากการการระดมทุนจาก IPO และมีกําไรสะสมจากการดําเนินงาน ในขณะที่หนี้สินรวมมีจํานวนไมมากนัก บริษัทและบริษัทยอย 
มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.13 เทา  

การวเิคราะหฐานะการเงนิ

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

5.03

(2.04)

307.21

310.20

32.45

342.65

(6.19)

(7.58)

10.14

(3.63)

36.08

32.45

รายการ 2562 2561

การวเิคราะหสภาพคลอง หนวย : ลานบาท
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           กระแสเงินสด สําหรับป 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวม 342.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 310.20 
ลานบาท จากป 2561 เปนผลจาก 
           1) กระแสเงินสดท่ีไดรับจากการดําเนินงานเพิ่ม 5.03 ลานบาท โดยมีปจจัยหลักมาจากลูกหน้ีเพิ่มขึ้นจํานวน 24.46 
ลานบาท เจาหนี้การคาลดลง จํานวน 29.62 ลานบาท และสินคาคงเหลือลดลง 5.14 ลานบาท 
           2) กระแสเงินสดท่ีไดรับจากกิจกรรมลงทุนลดลง 2.04 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 
1.56 ลานบาท  และจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 0.62 ลานบาท
           3) กระแสเงินสดจายจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 307.21 ลานบาท จากการการรับชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 
337 ลานบาท การรับคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น และกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 17.60 ลานบาท  เงินสดจายชําระคาใชจาย 
ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนสามัญ จํานวน 15.36 ลานบาท การจายเงินปนผล จํานวน 11.57 ลานบาท และการจายดอกเบ้ีย 
จํานวน 0.46 ลานบาท

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

Cash Cycle  (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)

อัตรากําไรขั้นตน (%)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราการจายเงินปนผล (%)

8.98

95.01

122.07

89.82

127.27

 

57.61

15.41

12.54

15.63

 

12.05

478.39

 

0.13

80.86

 

2.02

72.49

102.14

81.55

93.07

 

60.53

12.69

9.15

34.15

 

19.78

352.92

 

0.83

39.81

ป 2562 ป 2561

การวเิคราะหสภาพคลอง
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เรียน ทานผูถือหุน

            คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด(มหาชน)ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามที่คณะกรรมการ
บริษัทไดมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย
กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผู ทรงคุณวุฒิในหลายดานมีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาท่ี
สอบทานความนาเชื่อถือของงบคณะกรรมการตรวจสอบไมไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหพิจารณาตัดสินใจในการดําเนิน 
กิจการใด ๆ ของบริษัทหรือกิจการท่ีเก่ียวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกลาว ประกอบดวย
            1. ศ.นพ.ปยะมิตร   ศรีธรา      ประธานกรรมการตรวจสอบ
            2. นายวิชัย อัสสรัตน       กรรมการตรวจสอบ
            3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ       กรรมการตรวจสอบ
            โดยมีนางสาวสุภาภรณ ฤกษพิทักษพาณิช ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

             ในระหวางป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม รวมทั้งส้ิน 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปไดดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงนิ
            การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลที่สําคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจําป 
2562 ของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหม่ันใจวารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ประกาศใชอยู   มีการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวนเพียงพอเชื่อถือได นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือถึงประเด็นที่เปนสาระสําคัญในการออกรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน 
ดานบัญชีและการเงิน รวมถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน

สอบทานใหบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล    
            คณะกรรมการตรวจสอบเปนผู พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในประจําป 2562 
ซึ่งจัดทําโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพ่ือกําหนดความสําคัญของแตละระบบงาน 
ใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร รวมถึงใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหบรรลุแผนงาน
ที่วางไวตามมาตรฐานที่ไดรับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังใหความเห็นชอบตอโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน การแตงตั้ง 
โยกยายหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและกําหนดอัตราบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับภารกิจและเปาหมายของหนวยงานตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของบริษัท
ตรวจสอบภายในนอกจากน้ีไดมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรโดยพิจารณาใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติงานที่ดีและ
เปนสากล

สอบทานการควบคมุภายในทีเ่กีย่วของกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละนโยบายตอตานการคอรรปัชนั    
            คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2562 
โดยจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด 
หลักทรัพยและมีความเห็นวามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยไมพบประเด็นที่ 
เปนสาระสําคัญอันอาจจะกระทบตอการดําเนินการตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน

สอบทานการบริหารความเสี่ยง    
           คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดําเนินการประเมิน 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบดวยความเส่ียงดานกลยุทธ 
ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการบริหาร ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการตลาด และความเสี่ยง 
ด านคอร รัปชันและการดําเนินการตามมาตรการปดหรือลดความเสี่ยงอย างสมํ่าเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งผลการ 
สอบทานพบวาการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนไป อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธของบริษัทฯ
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สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
           คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานและกํากับดูแลให บริษัทฯ และบริษัทย อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย 
และดําเนินกิจการอยางถูกตองตามกฎหมายวาด วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. 
และตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมพบขอบงช้ี ที่ทําใหเช่ือวามีข อบกพรองเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม 
และ/หรือการปฏิบัติท่ีขัดหรือแยงกับขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน    
           คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการที่เก่ียวโยงกันเปนการดําเนินการ ตามเงื่อนไขทางการคาปกติ 
ทั่วไป ไมมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน มีความเปนธรรม สมเหตุสมผล และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ตลท. กําหนดอยาง 
ครบถวน โดยไมพบรายการใดที่ผิดปกติและมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ 

พิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2563    
           คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผู สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเปนอิสระ ความรู ความสามารถ ประสบการณ 
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต อที่ประชุมผู ถือหุ นประจําป 2563  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
ใหแตงต้ัง นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์ ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาจสวาง ผู สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือนางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุงนภา แสงจันทร 
ผู สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  10142 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผู ตรวจสอบและรับรองรายงานทาง 
การเงินประจําป 2563 ของบริษัท ซ่ึงการแตงต้ังผู สอบบัญชีและคาสอบบัญชีขึ้นอยู กับการอนุมัติของผู ถือหุ นในการประชุม 
สามัญประจําปที่จะมีขึ้นในวันท่ี  1 เมษายน 2563

สรุปในภาพรวมป 2562 
           คณะกรรมการตรวจสอบได ปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯและบริษัท โดยมีความเปนอิสระอยางเพียงพอและมีความเห็นว าบริษัทฯ และบริษัทได จัดทํารายงานทางการ 
เงินในสาระสําคัญอยางถูกตองเชื่อถือไดโดยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และใน 
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทฯก็ไดจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และขอกําหนดของตลท.อยางเครงครัดและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข อบั งคับที่ เกี่ ยวข อง กับการดํ า เนินธุ รกิจ 
อยางครบถวน รวมทั้งบริษัทฯจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลและโปรงใส 
มีผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ชวยใหการสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
มีความรัดกุมและมีประสิทธิผล

                                                                                                  (ศ.นพ.ปยะมิตร ศรีธรา)
         ประธานกรรมการตรวจสอบ
             21 กุมภาพันธ 2563
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