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Catalogue

กลุมผลิตภัณฑ Wellness & Anti-Aging

Probac 7 
ปรับสมดุลลำไส 
และระบบขับถาย

30 ซอง

 กลุมผลิตภัณฑเสร�มภูมิคุมกันในรางกาย Immune Booster

Pure Krill Oil
โอเมกา 3 ลดไขมันในเลือด
และลดการอักเสบภายใน

 60 แคปซูล

Astacurmin
ลดเร�อนร�้วรอย

ชะลอวัยจากภายใน
30 แคปซูล

บำรุงสมอง
และระบบประสาท

PreCOG 

30 แคปซูล

ควบคุมระดับน้ำตาล
PreBS 

30 เม็ด

เพ�่มสวนสูงในเด็ก
เสร�มมวลกระดูก

ในผูใหญ

PreBO

 60 แคปซูล

YUUU Probiotic 
Toothpaste

ยาสีฟ�นดับกลิ�นปาก
ลดแบคทีเร�ยกอโรค

YUUU Probiotic 
Premium Cleansing Mousse

ปรับสมดุลผิวหนา 
สำหรับผิวบอบบางแพงาย

YUUU Honey Bee Propolis
Natural Mouth Spray 

ลดกลิ�นปาก
บรรเทาอาการเจ็บคอ 

interpharma.th

TS6 Lady Cleansing Mousse
ปรับสมดุลจ�ดซอนเรน 

ลดอาการคัน และกลิ�นอับ

บำรุงสุขภาพเพศชายองครวม
เสร�มสมรรถภาพทางเพศ

BRAVO FIT

ปรับสมดุลลำไส
ชะลอวัย ลดผื่นแพ

30 ซอง

Probac 10 plus

อินเตอร ฟารมา ผูนำอันดับ 1 ดาน โปรไบโอติก
ไดรับความไววางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำ

กลุมเวชสำอางโปรไบโอติก Probiotic Cosmeceuticals

กลุมผลิตภัณฑ PROBAC FIT SERIES

094 956 9536 www.interpharma.co.th

บำรุง ปกปอง ฟ��นฟ� ตับ
Prolivo

60 แคปซูล

10 แคปซูล

ปรับสมดุลฮอรโมนผูหญิง
ลดอาการปวดประจำเดือน

WONDER FIT

10 แคปซูล

ซินไบโอติก (B.Lactis CECT8145)
ชวยลดไขมันชองทอง และรอบเอว

PROBAC FIT

30 ซอง

เสร�มสรางกลามเนื้อ
ดวยโปรตีนจากพ�ช

PROTEIN FIT

10 ซอง

Beta Glucan Plus
เสร�มภูมิคุมกัน ตานมะเร็ง

30 แคปซูล

ProImmo
เสร�มภูมิคุมกัน 

สำหรับเด็กผาตัดและไมได
รับนมแมเพ�ยงพอ

60 แคปซูล

Vitamune
เสร�มภูมิคุมกัน

ลดอาการภูมิแพ 
30 แคปซูล

@interpharma

ไฟเบอรชวยการขับถาย
เผาผลาญไขมัน

FIBO FIT

10 ซอง

Probiota BL
ลดภูมิแพ เสร�มภูมิคุมกัน

30 ซอง

Multivitamin 
ว�ตามินรวม บำรุงรางกาย

สำหรับทุกวัน
20 เม็ด

TS6
ปรับสมดุลลำไส 
และระบบขับถาย

45 ซอง



สารประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร

1

  บรษิัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากดั (มหาชน) ได้มุง่มัน่สร้างการเตบิโตธุรกจิทางด้านการพฒันาคดิค้นผลติภณัฑ์สขุภาพ

ส�าหรบัคน และสตัว์แบบครบวงจร ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและการดแูลสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง บรษิัทจงึได้ก�าหนด

กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ (1) การมุ่งสู่องค์กรขับเคลื่อน 

โดยนวัตกรรม (Innovation Driven Organization) (2) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Governance, Risk Management and Compliance) และ (3) การสร้างคุณค่า

ในระยะยาวให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder Long Term Value Creation) โดย บรษิัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ�ากดั (มหาชน) 

เชือ่ม่ันว่าเมือ่บรษิัทมกีารด�าเนินงานทีดี่บนรากฐานทีแ่ขง็แกร่ง พร้อมไปกบัการด�าเนนิธุรกจิท่ีค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียแล้ว 

บริษัทจะสามารถสร้างความมั่นคงและส่งมอบคุณค่า และสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด 

  ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มาจากแรงสนับสนุนของทุก ๆ ฝ่ายที่ท�าให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย

เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ในนามของประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากดั (มหาชน) 

ขอขอบคณุทกุท่านเป็นอย่างสงูที่ให้ความเช่ือม่ัน ไว้วางใจ การสนับสนนุ และความร่วมมอืด้วยดีในการด�าเนนิงานของบริษัท 

ทัง้ท่านผูถ้อืหุน้ ลกูค้า บรษิัทคู่ค้าทางธรุกิจ รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ผู้บรหิาร และพนกังานทุกท่านท่ีมส่ีวนร่วมก้าวไป

ด้วยกันอย่างมั่นคงตลอดไป

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร
ประธานกรรมการ

1.สารจากประธานกรรมการ

ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ว�สัยทัศน�

พันธกิจ

เปนผูนำในการคิดคน และนำเสนอ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่แตกตาง

และความปลอดภัย
เพ�่อการปองกัน และรักษาโรค

การมีชีว�ตที่ยืนยาว และชะลอวัย

เพ�่อใหองคกรไดบรรลุถึงว�สัยทัศนที่ถูกวางไว
พันธกิจของบร�ษัทจึงไดกำหนดเปน 6 ขอ คือ

สินคาและบร�การที่โดดเดนและแตกตาง

การว�จัยและการพัฒนาสินคาอยางตลอดตอเนื่อง

การเขาถึงสินคาและบร�การในระดับสากล

บุคลากรที่ทรงคุณภาพและเปยมไปดวยประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

องคกรแหงธรรมาภิบาล

2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ



3. สรุปขอมูลทางการเงิน

ขอมูลสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ผลการดำเนินงาน

รายไดรวม

รายไดจากการดำเนินงาน

กำไรขั้นตน
กำไรจากการดำเนินงาน

กำไรสำหรับป

สถานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

375.89

371.33

213.94
57.21

47.13

525.87

60.13
465.74

8.98

57.61
15.41
12.54
15.63

12.05
0.13

0.28
2.26

446.94

442.10

260.88
73.66

60.49

749.95

262.27
487.68

2.60

59.01
16.66
13.54
11.61

8.43
0.54

0.26
2.37

317.58

316.83

191.79
40.21

29.06

195.47

88.48
106.99

2.02

60.53
12.69
9.15
34.15

19.78
0.83

0.27
0.82

ป 2563 ป 2562

หนวย: ลานบาท

ป 2561

33. สรุปข้อมูลทางการเงิน



• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
• วว.อายุรศาสตรแพทยสภา

• Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 124/2016

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อื่น ๆ 

- ธ.ค. 2562-ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการบร�ษัท

ศ. คลินิกเกียรติคุณ
นพ. อุดม คชินทร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
พัฒนาความยั่งยืน

อายุ: 66 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ: ธันวาคม 2562
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหนงปจจ�บัน: ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
จำนวนปที่เปนกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563): 1 ป 1 เดือน

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• ของตนเอง (ไมมี)
• ของคูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี)

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท หุนสามัญ (IP)
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

- พ.ค. 2562-ก.พ. 2563 สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
- พ.ย. 2560-พ.ค. 2562 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- ม.ค. 2558-ก.ค. 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ค. 2555-ม.ค. 2558 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

(ไมมี)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

(ไมมี)

4 4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท



- 2523 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand)
- 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, 
  Hammersmith Hospital, University of London
- 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
- 2551 หลักสูตรผูบริหารยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 12
- 2558 Fellow of  American College of Physician
- 2559 Fellow of  Royal College of Physician (LONDON)
- 2561 หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปธ) รุนที่ 6 วิทยาลัย
  ศาลรัฐธรรมนูญ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อื่น ๆ 

- 2563-ปจจ�บัน กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2561-ปจจ�บัน กรรมการอิสระบริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปจจ�บัน กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน)

อายุ: 61 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ: ตุลาคม 2561
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหนงปจจ�บัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
จำนวนปที่เปนกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563): 2 ป 3 เดือน

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• ของตนเอง (ไมมี)
• ของคูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี)

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท หุนสามัญ (IP)
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

- 2554-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จำกัด
- 2558-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท อารเอฟเอส จำกัด
- 2558-ปจจ�บัน คณบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

(ไมมี)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

(ไมมี)

• Director Certification Program (DCP) รุน 244/2017
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020

ศ. นพ. ปยะมิตร
ศรีธรา 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความย่ังยืน

54. ประวัติคณะกรรมการบริษัท



• Ph.D. (Immunobiology), Georgetown University, USA
• M.Sc. (Immunobiology) (Distinction), Georgetown University, USA
• วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

• Financial Statements for Directors (FSD) รุน 11/2011

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อื่น ๆ 

อายุ: 58 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ: สิงหาคม 2563
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหนงปจจ�บัน: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และพัฒนาความยั่งยืน/ประธานบริหารความเสี่ยง
จำนวนปที่เปนกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563): 5 เดือน

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• ของตนเอง (ไมมี)
• ของคูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี)

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท หุนสามัญ (IP)
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

- 2552-ปจจ�บัน กรรมการและกรรมการบริหาร เครือสยามไบโอไซเอนซ
- พ.ศ.2554-ปจจ�บัน ที่ปรึกษา บริษัท ทุนลดาวัลย จำกัด
- พ.ศ.2556-ปจจ�บัน กรรมการ กองทุนศาสตราจารยเกียรติยศ
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเพ่ือศัลยศาสตรจำเพาะ
- พ.ศ.2557-ปจจ�บัน Journal Editorial Board Member. “Infection, 
  Genetics and Evolution” Elsevier; Impact factor
- พ.ศ.2561-ปจจ�บัน อนุกรรมการกฎหมาย ความหลากหลายทางชีวภาพ
  กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- พ.ศ.2562-ปจจ�บัน อนุกรรมการสิทธิบัตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กระทรวงพาณิชย
- พ.ศ.2562-ปจจ�บัน กรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศ
  ดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

(ไมมี)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

(ไมมี)

ศ. ดร. ศันสนีย
ไชยโรจน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน/
ประธานบริหารความเสี่ยง

- ส.ค. 2563-ปจจ�บัน กรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน) 

6 4. ประวัติคณะกรรมการบริษัท



• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน 10/2020
• Director Certification Program (DCP) รุน 277/2019
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน 34/2019
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 91/2011

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อื่น ๆ 

อายุ: 54 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ: ธันวาคม 2560
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหนงปจจ�บัน: กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
จำนวนปที่เปนกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563): 3 ป 1 เดือน

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• ของตนเอง (ไมมี)
• ของคูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี)

- 2561-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท แกรนด คอส กรุป จำกัด
- 2561-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- 2561-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท อมาโด กรุป จำกัด
- 2561-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด
- 2560-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
- 2560-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท เอชอารไอ เอนเทค จำกัด
- 2558-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท เพาเวอรเมติค จำกัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

(ไมมี)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

(ไมมี)

- ธ.ค. 2560-ปจจ�บัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน)
- 2554-2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)
- 2549-2560 รองประธานอาวุโส บริษัท บรุคเคอรกรุป จำกัด (มหาชน)

นายอมรศักดิ ์
เกตุจรูญ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและ
พัฒนาความยั่งยืน

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก 
  สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท หุนสามัญ (IP)
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

74. ประวัติคณะกรรมการบริษัท



• Director Certification Program (DCP) รุน 167/2013

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อื่น ๆ 

อายุ: 50 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ: กุมภาพันธ 2557

ประเภทกรรมการ: กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ตำแหนงปจจ�บัน: กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจาหนาที่บริหาร

จำนวนปที่เปนกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563): 6 ป 11 เดือน

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• ของตนเอง 88,552,300 หุน (42.99%)

- 27 พ.ย. 2563-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท โมเดิรน ฟารมา จำกัด

- 2561-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท อินเตอร เพ็ททรินา จำกัด

- 2557-ปจจ�บัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

  บริษัท อินเตอร เวทตา จำกัด

- 2553-2557 กรรมการผูจัดการ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

(ไมมี)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

(ไมมี)

- 2557-ปจจ�บัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

  บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน) 

• ปริญญาเอก สาขาด้านพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ 
   The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท หุนสามัญ (IP)
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

ดร. ตฤณวรรธน
ธนิตนิธิพันธ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ไดเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เปน

ดร. ตฤณวรรธน ธนิตนิธิพันธ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
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• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน 152/2018

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อื่น ๆ 

- พ.ค. 2562-ปจจ�บัน กรรมการ/ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ
  บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน) 

อายุ: 45 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ: มิถุนายน 2560
ประเภทกรรมการ: กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงปจจ�บัน: กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ
จำนวนปที่เปนกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563): 3 ป 7 เดือน

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• ของตนเอง 100 หุน
• ของคูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี)

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท หุนสามัญ (IP)
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

- 2559-พ.ค. 2562 เลขานุการ และผูจัดการฝายปฏิบัติการ
  บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด
- 2550-2558 Business Unit Assistant 
  บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

(ไมมี)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

(ไมมี)

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

นางสาวนภาภรณ
เดชอัคราช

94. ประวัติคณะกรรมการบริษัท



• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีบริหาร 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลพระนคร

• Director Accreditation Program (DAP) รุน 152/2018

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อื่น ๆ 

- พ.ค. 2562-ปจจ�บัน กรรมการและผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
  บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด (มหาชน)

อายุ: 46 ป
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ: มิถุนายน 2560
ประเภทกรรมการ: กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงปจจ�บัน: กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูอำนวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน
จำนวนปที่เปนกรรมการ (นับถึงเดือนธันวาคม 2563): 3 ป 7 เดือน

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

• ของตนเอง (ไมมี)
• ของคูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี)

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท หุนสามัญ (IP)
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

- 27 พ.ย. 2563-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท โมเดิรน ฟารมา จำกัด
- 2561-ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท อินเตอร เพ็ททรินา จำกัด
- ก.พ. 2560-พ.ค. 2562 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท อินเตอร ฟารมา จำกัด
- 2545-2560 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท คอรปอเรท เพอรฟอแมนซ 
  แอดไวเซอร จำกัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

(ไมมี)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

(ไมมี)

นางสาวสุภาภรณ
ฤกษพิทักษพาณิช 
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
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5. ข้อมูลทั่วไป

5. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ที่ตั้งส�านักงานสาขา

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

เว็บไซต์

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�าระแล้ว

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท: บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(1) เลขท่ี 160/74-75 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส ชั้นท่ี 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

(2) เลขที่ 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(3) เลขที ่99/19 หมูท่ี ่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 

(4) เลขที ่99/20 หมูท่ี ่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ

(5) เลขที ่99/2 หมูท่ี ่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

ธุรกจิด้านการพฒันา คดิค้น และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สขุภาพและนวตักรรมความงามส�าหรบัคน และผลติภณัฑ์

สุขภาพส�าหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

0107562000203

02-634-0225

02-634-0135

www.interpharma.co.th

103,000,000 บาท

103,000,000 บาท

0.50 บาท
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ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ที่ตั้งส�านักงานสาขา

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ช�าระแล้ว

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�าระแล้ว

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

บริษัท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�าระแล้ว

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

บริษัทย่อย

นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี

1) ชื่อบริษัท: บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จ�ากัด

2) ชื่อบริษัท: บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จ�ากัด 3) ชื่อบริษัท: บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด

บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จ�ากัด

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(1) เลขที ่99/19 หมูท่ี ่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 

(2) เลขที ่99/20 หมูท่ี ่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ

(3) เลขที ่99/2 หมูท่ี ่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

การน�าเข้าและจ�าหน่ายอาหารและยาแผนปัจจุบันของสัตว์

0105549016191

02-634-0225

02-634-0135

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

100 บาท

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ 

ชัน้ที ่9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ์ เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร

จ�าหน่ายอาหารสตัว์เลีย้งทีท่�าจากปลาทนู่า

0105561050612

02-634-0225

02-634-0135

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

100 บาท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-009-9000

02-009-9991

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 

ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซือ่ 

กรุงเทพฯ 10800

02-596-0500

02-596-0560 

เลขที ่197/1 หมูท่ี ่1 ถนนสขุสวสัดิ ์ต�าบล

ปากคลองปลากด อ�าเภอพระสมุทรเจดย์ี 

จังหวัดสมุทรปราการ

ผลติ น�าเข้า จ�าหน่าย ยาคนและยาสตัว์

0115553015064

02-425-1126

02-425-8551

295,000,000 บาท

295,000,000 บาท

100 บาท

5. ข้อมูลทั่วไป
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6. ภาพรวมและลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ด�าเนนิธรุกจิด้านการพฒันา คดิค้น และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สขุภาพ
และนวัตกรรมความงามส�าหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับ
สตัว์เลีย้งและปศสัุตว์ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีจ�าหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ดงัน้ี 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามส�าหรับคน 
ด�าเนินการโดยบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 1) ผลติภัณฑ์รกัษาสขุภาพและชะลอวยั (Wellness and 
Anti-Aging Products) เป็นผลิตภณัฑ์ทีช่่วยดแูลสขุภาพให้แขง็แรง
และชะลอวยั ที่ไม่ใช่ยา ทีเ่น้นการสร้างสมดลุให้อวัยวะภายในต่าง ๆ  
ที่เรียกว่าโภชนเภสัช หรือ “Nutraceuticals” เป็นผลิตภัณฑ์ที่
พฒันาจากสารอาหารทีม่หีลักฐานการวจัิยแล้วว่ามปีระสิทธภิาพใน
การรกัษาป้องกนัโรค และส่งเสรมิสขุภาพ โดยปราศจากผลข้างเคยีง 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
ของบรษิัท ได้แก่ Probac 7, Probac 10 Plus, Probiota BL, Proimmo, 
Beta Glucan Plus, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, 
PreBO, Astacurmin และ Multivitamin และผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กบัเจ้าของสนิค้ารายอืน่ ได้แก่ TS6-Synbiotic 
 2) ผลติภณัฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation 
Products) เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกี่ยวกับความงามด้านต่าง ๆ 
ทัง้ทีช่่วยลดเลอืนริว้รอย ปรับรูปหน้าให้เรียว เพ่ิมมติแิละความคมชดั
ของใบหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความสะอาด ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับ
เจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Perfectha และ TS6-Lady Health 
และผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ YUUU Toothpaste, 

YUUU Probiotic Premium Cleansing mousse, YUUU Mouth 
Spray 
 ผลติภณัฑ์สขุภาพส�าหรบัสตัว์ ด�าเนนิการโดยบริษัทย่อย 
แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 3) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง 
(Companion Animal Health Products) ได้แก่ 
 - โภชนเภสัชส�าหรับสัตว์เล้ียง (Nutraceuticals for pets) 
เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพือ่ดแูลสขุภาพส�าหรบัสนัุขและแมว ซึง่
แต่ละผลติภณัฑ์ประกอบด้วยสารอาหารต่าง ๆ  ทีช่่วยบ�ารงุและลด
อาการของโรคต่าง ๆ  เช่น ภาวะขาดแคลเซยีม ช่วยลดอาการอกัเสบ 
คัน การหลุดร่วงของเส้นขน ดูแลสุขภาพของผิวหนังและขนให้นุ่ม
สวย บ�ารุงระบบประสาท ระบบเมตาบอลิซึม ช่วยลดปัญหาข้อ
อกัเสบ ข้อเสือ่ม เป็นต้น ผลติภณัฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบด้วยผลติภณัฑ์
ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ 
Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อย
เป็นเจ้าของตราสินค้าเอง ได้แก่ Katimun
 - แชมพูรักษาโรคผิวหนังส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Medicated 
Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังใน
สุนัขและแมว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dermcare 
MALASEB และ Dermcare PYOHEX
 - เวชส�าอางส�าหรบัสตัว์เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) 
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแชมพูและครีมนวดชนิดไม่ต้องล้างออก
ส�าหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย ช่วยให้ผิวหนัง

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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และขนนุ่มสวย ลดการเกิดขนพันกัน ป้องกันการระคายเคือง
ผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่บริษัท 
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Dermcare 
Aloveen และ Dermcare Natural และผลิตภัณฑ์ท่ีบรษัิทย่อยเป็น
เจ้าของตราสินค้าเอง ได้แก่ EARkleen ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ท�าความสะอาดช่องหูส�าหรับสุนัขและแมว
 - เวชภณัฑ์ส�าหรบัสตัว์เลีย้ง (Pharmaceuticals for pets) 
ได้แก่ ยาส�าหรบัสนุขัและแมว เช่น ยาปฏชิวีนะ ยาลดปวดลดอกัเสบ 
ยาหยอดหู ยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิัทย่อยเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบัเจ้าของสนิค้ารายอืน่ 
ได้แก่ MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 
2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET,  
OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABEN-
GUARD 
 - วคัซีน และอมิมโูนโกลบลูนิส�าหรบัสตัว์เลีย้ง (Vaccine 
and Immunoglobulin for pets) ได้แก่ วัคซีนส�าหรับสุนัข เป็น
วคัซนีเพือ่ป้องกนัโรคไวรสัตดิต่อทีส่�าคญัในสนุขั และอมิมโูนโกลบลูนิ 
ที่ใช้เพือ่ป้องกนั หรอืรกัษาโรคไวรสัตดิต่อทีร่นุแรงในสนุขั ผลิตภณัฑ์
ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Biocan Novel DHPPi, Biocan 
Novel DHPPi/L4, Biocan Novel DHPPi/L4R และ Polyglob
 - อาหารสตัว์เลีย้ง (Pet Food) เป็นผลติภณัฑ์อาหารสุนัข
และแมว ผลติภณัฑ์ในกลุม่นี ้ประกอบด้วย ผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้า
ของบริษัทย่อย ได้แก่ MARIA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในระดับ 
Premium Quality Human Grade ภายใต้แนวคิด “Authentic 
Pet Food” ซึ่งผลิตจากเนื้อไก่และเนื้อปลาจริง ไม่ใช่เศษเนื้อ  
เนื้อสัตว์แปรรูป หรือ By Product และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ Choo Choo  
ซึ่งประกอบด้วย ชูชูซุปสกัดเข้มข้นบ�ารุงสุขภาพ ประกอบด้วย  
อะมโินเปปไทด์โปรตนีธรรมชาต ิ20 ชนดิ และชชูเูยลลีเ่สริมอาหาร
ส�าหรับแมว
 - แผ่นรองซับส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Pee Pad) เป็น
ผลติภณัฑ์แผ่นรองซบัปัสสาวะหรือส่ิงขับถ่ายส�าหรับสุนขั แมว และ
สัตว์เลี้ยงทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า Raku Pad ซึ่งเป็นตราสินค้าของ
บริษัทย่อย
 4) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ (Livestock Products) 
ได้แก่
 - ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) ซึ่งประกอบด้วย
สารสกัด แร่ธาต ุและเอนไซม์ต่าง ๆ  ทีใ่ช้ผสมในอาหารสัตว์ มคีณุสมบติั

ช่วยด้านสุขภาพและรักษาอาการของโรคต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริม
ให้การเล้ียงสัตว์เพ่ือการบริโภค โดยการลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ 
ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีส่้วนใหญ่ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า
ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, 
MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube 
ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทย่อยซื้อมา
เพื่อจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ MFeed, PRORELEASE,  
BUTYRICA และ EDG-SP เป็นต้น
 - ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
รักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรค เช่น แป้งสุขอนามัยเพ่ือ 
ดูดซับความชื้นบนพ้ืน จุลินทรีย์บ�าบัดน�้าเสียและลดแอมโมเนีย 
ในโรงเรือนปศุสัตว์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย ได้แก่ OCLAY และ
ผลติภณัฑ์ของเจ้าของสนิค้ารายอืน่ทีบ่ริษัทย่อยซ้ือมาเพือ่จ�าหน่าย
ต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ECOTRU EXTRA
 - ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เพื่อรักษาโรคที่
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียส�าหรับปศุสัตว์ โดยบริษัทย่อยสั่งซื้อ
ยาปฏชิวีนะหลายชนดิจากผูผ้ลิตยาส�าหรบัสตัว์ เพือ่ให้สนิค้ามคีวาม
หลากหลายและครบวงจร
 นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยน�ามา
จ�าหน่ายได้รับอนญุาตหรอืขึน้ทะเบยีนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทกุ
ผลติภณัฑ์ โดยเป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและ
เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนมาแล้ว
จากผูผ้ลติน้ัน ๆ  ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีส่ัง่ซ้ือหรอืสัง่ผลติจากต่างประเทศ
และบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยเป็นผูน้�าเข้ามาเองน้ัน ก่อนการน�าเข้ามา
เพือ่จ�าหน่าย บรษิัทหรอืบริษัทย่อยมกีารด�าเนนิการขออนญุาตหรอื
ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)1 หรือกรมปศุสัตว์ (แล้วแต่
กรณี)2 ซ่ึงรับรองว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ 
ประสทิธิภาพ และความปลอดภยั ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของ
หน่วยงานก�ากับดูแลดังกล่าวแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งหมด โดยมีการจ�าหน่ายต่าง ๆ ได้แก่  
โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง 
ร้านเพ็ทช็อป และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เพื่อน�าไป
จ�าหน่ายหรอืให้บรกิารแก่ผูบ้รโิภคสุดท้าย (End Users) อกีทอดหน่ึง 
รวมทั้งการจ�าหน่ายถึงผู้บริโภคสุดท้ายโดยตรง โดยใช้ทีมงานขาย
ของบริษัทและบริษัทย่อย และช่องทางจ�าหน่ายแบบออนไลน์ 

1 ผูร้บัอนญุาตผลติอาหาร /ยา /ยาสตัว์ หรอืผูร้บัอนญุาตน�าหรอืสัง่อาหาร /ยา /ยาสตัว์ เข้ามาในประเทศไทย เมือ่จะผลติหรอืน�าหรอืสัง่เข้ามา ซึง่ผลติภัณฑ์

ดังกล่าว ต้องมาขอขึ้นทะเบียนต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเมื่อได้รับใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือน�า

หรือสั่งเข้ามาในประเทศได้
2 ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ หรือผู้รับอนุญาตน�าหรือส่ังอาหารสัตว์ เข้ามาในประเทศไทย เม่ือจะผลิต หรือน�าหรือสั่งเข้ามาซึ่งอาหารสัตว์ ต้องมาขอ 

ขึ้นทะเบียนต่อกรมปศุสัตว์ และเมื่อได้รับใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์นั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือสั่งเข้ามาในประเทศได้

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ



156. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ
1/รายได้จากการขายส�าหรับปี 2561 จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย 
ได้แสดงรายการส่วนลดทีเ่กดิจากค่าบรกิารจ�าหน่ายสนิค้าทีบ่รษิัทและบรษิัทย่อยจะต้องจ่ายให้แก่ซลิลคิ ฟาร์มา เมือ่มกีารขายสนิค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยผ่าน
ซลิลคิ ฟาร์มาเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ซ่ึงเดมิเคยแสดงเป็นรายการสทุธกิบัยอดรายได้จากการขายการจดัประเภทใหม่ดังกล่าว ท�าให้รายได้จากการขายและ 
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากงบการเงินเดิมในจ�านวนที่เท่ากัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไร
2/รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการกลับรายการโบนัสค้างจ่ายผู้บริหาร และอื่น ๆ เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2561-2563 จ�าแนกตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้

รายได้จากการขาย

1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ 
 นวัตกรรมความงาม  
 ส�าหรับคน

รายได้จากการขายรวม

รายได้อื่น2/

รายได้รวม

บรษิทัและบรษิทัย่อย

2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 ส�าหรับสัตว์

ประเภทรายได้ ด�าเนินการโดย

บริษัท
โมเดริ์น ฟาร์มา

อินเตอร์เวทต้า
อินเตอร์เพ็ททรินา

ปี 25611/ ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท

224.58

316.83

0.75-

317.58

92.25

ล้านบาท

229.87

371.33

4.56

375.89

141.46

ล้านบาท

245.50

442.10

4.84

446.94

196.60

ร้อยละ

70.71

99.76

0.24

100.00

29.05

ร้อยละ

61.15

98.79

1.21

100.00

37.64

ร้อยละ

54.93

98.92

1.08

100

43.99

% การถือหุ้น

ของบริษัท

55.00
60.00

100

}
}
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3 ตราสินค้าของบริษัท หมายถึงตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นเจ้าของโดยตรงหรือได้รับสิทธิให้ใช้กับสินค้าของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามส�าหรับคน และผลิตภัณฑ์

สุขภาพส�าหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ 

 โดยแบ่งกลุม่ผลติภณัฑ์เป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย 1) ผลติภณัฑ์สขุภาพและนวตักรรมความงามส�าหรบัคน ได้แก่ 1.1) ผลติภณัฑ์

รกัษาสขุภาพและชะลอวยั (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลติภณัฑ์นวตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) 

และ 2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์ ได้แก่ 2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เล้ียง (Companion Animal Health  

Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

 รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามส�าหรับคน
ด�าเนินการโดยบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา ที่เน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในต่าง ๆ  ที่เรียกว่า “โภชนเภสัช” 

หรือ “Nutraceuticals” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรคและ 

ส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ซึ่งปัจจุบันบริษัทจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย

 • ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท3 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac 7, Probac 10 Plus, Probiota BL, Proimmo, Beta  

Glucan Plus, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin

 • ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TS6-Synbiotic

รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ



1) ผลิตภัณฑซินไบโอติก
(Total Synbiotics)

2) ผลิตภัณฑเพ�่อกระตุน
ภูมิคุมกันรางกาย (Immune Booster)

ผลิตภัณฑ Probac 7
(โปรแบค 7)

ผลิตภัณฑ Proimmo
(โปรอิมโม)

ผลิตภัณฑ Beta Glucan Plus
(เบตากลูแคนพลัส)

ผลิตภัณฑ Probac 10 Plus
(โปรแบค 10 พลัส)

ผลิตภัณฑ Probiota BL 
(โพรไบโอตา บีแอล)

ผลิตภัณฑ TS6
(ทีเอส 6)

ผลิตภัณฑ Vitamune
(ไวตามูน)

176. ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ผลิตภัณฑ Astacurmin
(แอสตาเคอรมิน)

3) ผลิตภัณฑโอเมกา 3
(New Generation Omega 3)

6) ผลิตภัณฑว�ตามินรวม
(Family Vitamins)

4) ผลิตภัณฑรวมสารอาหารเพ�่ออวัยวะสำคัญ
(The Holistic Nutrients for Vital Organ)

5) ผลิตภัณฑรวมสารตานอนุมูลอิสระและ
สารตานการอักเสบ (High Efficacy Antioxidant)

ผลิตภัณฑ Pure Krill Oil
(เพ�ยว คร�ลล ออย)

ผลิตภัณฑ PreCOG 
(พร�ค็อก)

ผลิตภัณฑ PreBS
 (พร�บส)

ผลิตภัณฑ PreBO
(พร�โบ)

ผลิตภัณฑ Multivitamin
(มัลติว�ตามิน)

18 6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ผลิตภัณฑ Astacurmin
(แอสตาเคอรมิน)

3) ผลิตภัณฑโอเมกา 3
(New Generation Omega 3)

6) ผลิตภัณฑว�ตามินรวม
(Family Vitamins)

4) ผลิตภัณฑรวมสารอาหารเพ�่ออวัยวะสำคัญ
(The Holistic Nutrients for Vital Organ)

5) ผลิตภัณฑรวมสารตานอนุมูลอิสระและ
สารตานการอักเสบ (High Efficacy Antioxidant)

ผลิตภัณฑ Pure Krill Oil
(เพ�ยว คร�ลล ออย)

ผลิตภัณฑ PreCOG 
(พร�ค็อก)

ผลิตภัณฑ PreBS
 (พร�บส)

ผลิตภัณฑ PreBO
(พร�โบ)

ผลิตภัณฑ Multivitamin
(มัลติว�ตามิน)

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ Perfectha Fineline
(เพอร์เฟคต้า ไฟน์ ไลน์)

2) ผลิตภัณฑ์ ไหมกรวยยกกระชับฟื้นฟูสภาพผิว
ลดเรือนริ้วรอย (Cone Thread Lift)

ผลิตภัณฑ์ Perfectha Derm
(เพอร์เฟคต้า เดิร์ม)

ผลิตภัณฑ์ Perfectha Deep
(เพอร์เฟคต้า ดีพ)

ผลิตภัณฑ์ Perfectha Subskin
(เพอร์เฟคต้า ซับสกิน) 

ผลิตภัณฑ์ silhouette soft

1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) 

 เป็นผลิตภัณฑ์เก่ียวกับนวัตกรรมความงามด้านต่าง ๆ ทั้งที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้าและผิวพรรณ ลดเลือนริ้วรอย  

ปรับรูปหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความสะอาด โดยปัจจุบันบริษัทจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 5 ประเภท ประกอบด้วย 

 • ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิัทเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบัเจ้าของสนิค้ารายอืน่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Perfectha และ TS6-Lady 

Health 

 • ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า YUUU รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้



ผลิตภัณฑ TS6 - Lady
Health Cleansing mousse

3) ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพชองปาก
(Probiotic Cosmetic for Oral Care)

4) ผลิตภัณฑโปรไบโอติกเพ�่อการดูแลผิวหนา
(Probiotic Cosmetic for Facial Care)

5)  ผลิตภัณฑโปรไบโอติกดูแลจ�ดซอนเรน
(Probiotic Cosmetic for Intimate Care)

ผลิตภัณฑยาสีฟ�น YUUU Advance Probiotic &
Pine Needle Toothpaste

ผลิตภัณฑ YUUU Honey Bee Propolis
Natural Mouth Spray

ผลิตภัณฑ YUUU Probiotic Premium Cleansing Mousse

20 6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ผลิตภัณฑลดผื่นแพเพ�่มความชุมชื้นผิวหนา 
Crème au calendula

6) ผลิตภัณฑ Homeopathy product
ทาผิวหนาและผิวกาย (Topical use)

ผลิตภัณฑทาลดรอยฟกช้ำ Arnigel ผลิตภัณฑทาบรรเทาอาการ
ปวดอักเสบกลามเนื้อ Arnicreme

ผลิตภัณฑทาลดแสบรอน
ระคายเคือง Calendula

ผลิตภัณฑ First Aid Cicaderma

216. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์ 
ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ อินเตอร์เวทต้า และอินเตอร์ เพ็ททรินา แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products) 

 เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส�าหรับสุนัขและแมวที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาให้เหมาะกับสุนัขและแมวมากท่ีสุด ด้วยมาตรฐาน

การผลติแบบเดยีวกบัผลติภณัฑ์ดแูลสขุภาพส�าหรบัคน ภายใต้การควบคมุของทมีงานสตัวแพทย์และเภสชักรผู้เชีย่วชาญ ซึง่ปัจจุบนับรษิัท

ย่อยจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย 

 • ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย ได้แก่ ผลติภณัฑ์โภชนเภสชัส�าหรบัสตัว์เลีย้งภายใต้ตราสนิค้า Katimun ผลติภณัฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ภายใต้ตราสินค้า MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับส�าหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Raku Pad ผลิตภัณฑ์

เวชส�าอางส�าหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า EARkleen 

 • ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอื่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนังภายใต้ตราสินค้า 

Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางส�าหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Dermcare Aloveen และ 

Dermcare Natural ผลติภณัฑ์โภชนเภสชัส�าหรบัสตัว์เล้ียงภายใต้ตราสนิค้า Dr.Choice, Pet Select และ Petinol ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง 

(Pet Food) ภายใต้ตราสินค้า Choo Choo ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBO-

FLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS 

และ PRABENGUARD 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1) โภชนเภสัชส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Nutraceuticals for pets)

 เป็นผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพือ่ดแูลสขุภาพส�าหรบัสนุขัและแมว ทีม่ส่ีวนประกอบของวตัถดุบิทีเ่หมาะกบัสนุขัและแมว ด้วยมาตรฐาน

การผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส�าหรับคน โดยปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) เป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้ 

3 ตราสินค้า ได้แก่ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และ Katimun

     

     

ผลิตภัณฑ์
Dr.Choice Cal-B

ผลิตภัณฑ์
Dr.Choice Ferro-B

ผลิตภัณฑ์
Dr.Choice Cardi-B

ผลิตภัณฑ์
Dr.Choice Derma-B

ผลิตภัณฑ์
Dr.Choice Livo-B

ผลิตภัณฑ์
Dr.Choice B-Young

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ผลิตภัณฑ์
Pet Select Senior
(เพทซีเลค ซีเนียร์)

ผลิตภัณฑ์
Pet Select Oderm
(เพทซีเลค โอเดิร์ม)

ผลิตภัณฑ์
Petinol (เพทตินอล)

ผลิตภัณฑ์
KATimun (แคททิมูน)

ผลิตภัณฑ์
Pet Select Osteoflex

(เพทซีเลค ออสติโอเฟล็กซ์)

ผลิตภัณฑ์
Pet Select Ferro-Boost

(เพทซีเลค เฟอโร บูส)

ผลิตภัณฑ์
Pet Select DCM  
(เพทซีเลค ดีซีเอ็ม)

ผลิตภัณฑ์
Pet Select Cal-mag
(เพทซีเลค แคล-แมก)
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2) แชมพูรักษาโรคผิวหนังส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Medicated Shampoo for pets)

 เป็นแชมพเูพือ่รักษาอาการตดิเชือ้ท่ีผวิหนงัในสุนขัและแมว ซึง่ปัจจบุนับรษิัทย่อย (อนิเตอร์เวทต้า) จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ในกลุม่นี ้

ประกอบด้วย Dermcare MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo

   

3) เวชส�าอางส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Cosmeceuticals for pets)

 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แชมพู และครีมนวด ส�าหรับสุนัขและแมวที่มีผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย มีส่วนผสมของสารสกัดจาก

ธรรมชาติไม่ท�าลายไขมันบนผิวหนัง มีค่า pH เหมาะสมส�าหรับผิวหนังของสุนัขและแมวทุกช่วงอายุ ปลอดภัย แม้กระท่ังในลูกสัตว์  

ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Shampoo, Dermcare 

Aloveen Conditioner และ Dermcare Natural Shampoo และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดช่องหูส�าหรับสุนัขและแมว ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ EARkleen

     

ผลิตภัณฑ์
Dermcare MALASEB Shampoo

(เดิร์มแคร์มาลาเซ็บแชมพู)

ผลิตภัณฑ์
Dermcare Aloveen

Shampoo
(เดิร์มแคร์อโลวีนแชมพู)

ผลิตภัณฑ์
Dermcare PYOHEX Shampoo 

(เดิร์มแคร์ ไพโอเฮ็กแชมพู)

ผลิตภัณฑ์
Dermcare Aloveen

Conditioner
(เดิร์มแคร์อโลวีนคอนดิชันเนอร์)

ผลติภณัฑ์
Dermcare Natural

Shampoo 
(เดิร์มแคร์แนเชอรลัแชมพู)

ผลติภณัฑ์
EARkleen
 (เอยีร์คลนี)

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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4) เวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Pharmaceuticals for pets)

 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส�าหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ภายใต้ตราสินค้า MOX-

CLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, 

MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD

ผลิตภัณฑ์
MOXCLAVET

ผลิตภัณฑ์
FENAMAX TABLET

ผลิตภัณฑ์
PRABENGUARD

ผลิตภัณฑ์
ENROPHAR

ผลิตภัณฑ์
CARPRO 5%

ผลิตภัณฑ์
OTOPET

ผลิตภัณฑ์
MARBOFLOX

ผลิตภัณฑ์
CARPROPAIN

ผลิตภัณฑ์
MARBOCIN EAR DROPS

ผลิตภัณฑ์
MYCLINGUARD 2.5%



26

5) อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food)

 ปัจจุบัน บริษัทย่อย (อินเตอร์ เพ็ททรินา) จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า “MARIA” ซึ่งเป็นอาหารสุนัข

และแมวแบบพรีเมี่ยม มีหลากหลายรสชาติและสูตรส่วนผสม รวม 20 ชนิด ใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตอาหารคน เพื่อตอบสนอง 

ไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์เล้ียงเป็นพิเศษ นอกจากน้ี บริษัทย่อย  

(อินเตอร์เวทต้า) ยังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า “Choo Choo” ซึ่งประกอบด้วย ชูชูซุปสกัด

เข้มข้นบ�ารุงสุขภาพ ประกอบด้วย อะมิโนเปปไทด์โปรตีนธรรมชาติ 20 ชนิด และชูชูเยลลี่เสริมอาหารส�าหรับแมว

   

มาเรีย ปลาทูน่า ปลาแซลมอนและ
ปลาข้าวสารในน�้าเกรวี่

(Tuna with Salmon, Shirasu in Gravy)

มาเรีย ไก่และปลาคัตสึโอะบุชิในน�้าเกรวี่ 
(Chicken and Katsuobushi in Gravy)

มาเรีย ปลาทูน่าและตับในน�้าเกรวี่ 
(Tuna and Liver in Gravy)

มาเรีย ไก่และปลาทูน่าในน�้าเกรวี่ 
(Chicken and Tuna in Gravy)

มาเรยี ปลาทูน่าและปลาข้าวสารในน�า้เกรวี่ 
(Tuna and Shirasu in Gravy)

มาเรีย ไก่และตับในเจลลี่
(Chicken and Liver in Jelly)

MARIA for Dogs

MARIA for Cats

มาเรีย ไก่กับผักในน�้าเกรวี่
(Chicken with Vegetable in Gravy)

มาเรยี ปลาทูน่าและปลาแซลมอนในน�า้เกรวี่ 
(Tuna and Salmon in Gravy)

มาเรีย ไก่และปลาแซลมอนในน�้าเกรวี่ 
(Chicken and Salmon in Gravy)

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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6) แผ่นรองซับส�าหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Pee Pad)

 เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับปัสสาวะหรือสิ่งขับถ่ายส�าหรับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงทั่วไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) 

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ภายใต้ตราสินค้า Raku Pad

2.2) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ (Livestock Products) 

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็นต้น โดยเน้นผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) 

ประเภทแร่ธาตุและเอนไซม์ ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย 

(Food Safety) ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ครบวงจรที่มีการเลี้ยงตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้านิยมใช้สารผสมล่วงหน้า

เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะหลายชนิดส�าหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อ

ช่วยให้การเลี้ยงปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดีย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้  

3 ประเภท ประกอบด้วย 

 • ผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิัทย่อย ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ส�าหรบัสตัว์ภายใต้ตราสนิค้า MaxiGut Powder, 

MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ภายใต้ตราสินค้า 

OCLAY 

 • ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทย่อยซื้อมาเพื่อจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) เช่น 

MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เป็นต้น ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ ECOTRU EXTRA และยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาสัตว์ เช่น 

Natidox-50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 

40% เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) และผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ที่บริษัทย่อยซ้ือมาเพื่อจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้านั้นไม่มี

ผลิตภัณฑ์ใดที่มีชนิดและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย

รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

ชูชู ซุปปลาสกัดเข้มข้น 
(Choo Choo Hydrolyzed

Fish Protein Soup)

ชูชู เยลลี่เสริมอาหารแมว 
(Choo Choo Cat Jelly Snack)

ชูชู ซุปไก่สกัดเข้มข้น 
(Choo Choo Hydrolyzed
Chicken Protein Soup)

ผลิตภัณฑ์ Raku Pad
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1) ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) 

     

2) ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene)

   

3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)

 เป็นผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะส�าหรับปศุสัตว์ มีทั้งรูปแบบฉีด ละลายน�้า หรือผสมอาหาร เพื่อใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการ 

ติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Natidox-50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid Sterile 

Suspension, Colicure 40% ตลอดจนผลิตภัณฑ์ Salinox 12% ซึ่งเป็นกลุ่มยากันบิดที่ใช้ผสมในอาหารไก่เนื้อ เป็นต้น โดยบริษัทย่อย 

สั่งซื้อยาปฏิชีวนะจากผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายยาส�าหรับสัตว์ในประเทศ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์
MaxiLyte Tab

ผลิตภัณฑ์
PRORELEASE 3X

ผลิตภัณฑ์
MFeed

ผลิตภัณฑ์
PRORELEASE P5000

ผลิตภัณฑ์
สารบ�าบัดของเสีย

ผลิตภัณฑ์
BUTYRICA

ผลิตภัณฑ์
MaxiGut Paste Tube

ผลิตภัณฑ์
PRORELEASE Pro 3

ผลิตภัณฑ์
ผงแป้งเพื่อสุขศาสตร์ (Sanitary Clay)

ผลิตภัณฑ์
MaxiGut Powder

ผลิตภัณฑ์
MaxiDigest Solution

ผลิตภัณฑ์
MaxiMune Solution

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ



296. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้บริหารจัดการคลัง

สินค้าและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยตนเอง แต่ได้ว่าจ้างผู้ให้

บรกิารจากภายนอก คอืบริษัท ซลิลิค ฟาร์มา จ�ากดั (“ซลิลิค ฟาร์มา”) 

ซึง่เป็นบรษิัทที่ไม่มคีวามเกีย่วข้องหรือไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั

กับบริษัท ให้เป็นผู้ด�าเนินการแทนตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 

เป็นต้นมา โดยมีขอบเขตบรกิารครอบคลมุตัง้แต่การจดัเกบ็สนิค้า 

การบริหารสินค้าคงคลัง การด�าเนินการตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า 

การจัดส่งและรับคืนสินค้า การติดตามสินค้า การเปิดบัญชีลูกค้า

ใหม่ การควบคุมสินเช่ือ การวางบิลและการรับช�าระเงินค่าสนิค้า 

และการจดัท�ารายงานต่าง ๆ ส�าหรับการกระจายสินค้าในประเทศ

ของบริษัทและบริษัทย่อยในทุกช่องทางการจ�าหน่าย ซึ่งรวมถึง

ช่องทางออนไลน์ โดยใช้ Social Network ต่าง ๆ ของบริษัท

 สนิค้าทีบ่รษิัทจัดหามาเพือ่จ�าหน่ายท้ังจากในประเทศและ

น�าเข้าจากต่างประเทศ จะถูกส่งจากซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตมา

เก็บไว้ที่คลงัสินค้าสหัสวัตของซิลลิค ฟาร์มา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/2, 

99/19-20 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง 

อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท

จะประสานงานกับซัพพลายเออร์หรือผู ้ผลิตสินค้า เพื่อแจ้ง

ก�าหนดการส่งสนิค้า รายละเอยีดสนิค้าและเอกสารทีเ่กีย่วข้องไป

ยงัคลงัสนิค้าล่วงหน้าก่อนวนัส่งสนิค้าเข้าคลงัสนิค้า และเมือ่สินค้า

มาถึงคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ของซิลลิค ฟาร์มา จะด�าเนินการตาม

ขั้นตอนการควบคุมการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามมาตรฐานและ

วิธีการปฏิบตังิานของซิลลคิ ฟาร์มา เช่น การตรวจสอบเอกสารท่ี

เกีย่วข้อง การถ่ายรูปสินค้า การน�าสินค้าออกจากรถบรรทุก การ

นับจ�านวนสนิค้า การตรวจสอบสภาพสนิค้าจากภายนอก การเกบ็

ตัวอย่างสนิค้า และการรบัสนิค้าเข้าเกบ็ในคลงัสนิค้า เพือ่รอค�าสัง่

ปล่อยหรือกระจายสนิค้าไปยงัลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป

 ในด้านการกระจายสนิค้าหรอืการจัดส่งสนิค้าให้แก่ลกูค้า

ของบริษัทและบริษัทย่อยตามช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่าง ๆ นั้น 

เมื่อบริษัทได้รับค�าสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ประสาน

งานขาย (Sale Administration) ของบริษัทจะด�าเนนิการตรวจสอบ

รายชื่อลูกค้า รายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า และโปรแกรมการ 

ส่งเสรมิการขายต่าง ๆ  เพือ่กรอกแบบฟอร์มค�าส่ังซือ้ และแบบฟอร์ม 

การเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ (กรณีลูกค้าใหม่) พร้อมเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ซิลลิค ฟาร์มา เพื่อด�าเนินการจัดส่งสินค้าตาม

ค�าส่ังซือ้ให้แก่ลกูค้าของบรษิัทและบรษิัทย่อยต่อไป ซึง่ซลิลคิ ฟาร์มา 

ด�าเนินการจัดส่งสนิค้าทกุวนัยกเว้นวนัอาทติย์ ในกรณทีีล่กูค้าสัง่ซ้ือ

สนิค้าภายในเวลา 16.00 น. ส�าหรบัการจัดส่งสนิค้าในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล ซิลลิค ฟาร์มาจะด�าเนินการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าได้

รับสนิค้าโดยประมาณภายใน 1 วนัท�าการนบัจากวนัสัง่ซือ้ (T+1) และ

ส�าหรบัการจดัส่งสนิค้าไปยงัต่างจงัหวดั ลกูค้าจะได้รบัสนิค้าภายใน 

3 วันท�าการนบัจากวนัสัง่ซือ้ (T+3) และในกรณทีีล่กูค้าสัง่ซือ้สนิค้า

ภายหลงัเวลา 16.00 น. ก็จะได้รบัสนิค้าถัดจากวนัดงักล่าวข้างต้น

อีก 1 วันท�าการ (T+2 หรือ T+4) ทั้งนี้ การจัดส่งสินค้าของซิลลิค 

ฟาร์มา ครอบคลุมถึงการรับคืนหรือเปล่ียนสินค้าในกรณีต่าง ๆ 

เช่น สินค้าช�ารุด เสียหาย ไม่ตรงกับค�าสั่งซื้อ เป็นต้น 

 ซลิลคิ ฟาร์มาเป็นผูอ้นมุตับิญัชลีกูค้าและให้วงเงินเครดติ

เทอมแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามนโยบายและขั้นตอน

การปฏิบัติงานของซิลลิค ฟาร์มา ซึ่งซิลลิค ฟาร์มาเป็นผู้วางบิล

และเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย  

โดยบริษัทจะบันทึกซิลลิค ฟาร์มาเป็นลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินค่า

สนิค้าไปทีซิ่ลลคิ ฟาร์มาเพยีงรายเดยีวตามระยะเวลาเครดติเทอม

ที่บริษัทให้แก่ซิลลิค ฟาร์มา นอกจากนี้ ซิลลิค ฟาร์มามีระบบการ

รายงานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว สม�่าเสมอ และทันต่อความ

ต้องการ เพ่ือให้บรษัิทได้รบัทราบข้อมลูความเคลือ่นไหวด้านต่าง ๆ 

ทีส่�าคญั ได้แก่ ข้อมูลรายงานการขาย ข้อมูลสต็อกสนิค้าประเภท

ต่าง ๆ ข้อมลูการจดัส่งและรบัคนืสนิค้าจากลกูค้า รายงานอายลุกูหนี้

การค้าค้างช�าระ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและ

การวางแผนด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 ทัง้น้ี ซิลลิค ฟาร์มาเป็นผูน้�าด้านการจัดจ�าหน่ายเวชภณัฑ์

และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  

โดยกลุ่มซลิลคิ ฟาร์มา มกีารด�าเนนิการในประเทศไทยมาเป็นเวลา

ประมาณ 70 ปี และมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิัท ซลิลคิ ฟาร์มา 

จ�ากัด เมื่อปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนจ�านวน 2 ล้านบาท ปัจจุบัน

มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 428 ล้านบาท ถือหุ้น

โดยซลิลคิ ฟาร์มา โฮลดิง้ ลมิเิตด็ (บรษิัทสญัชาตมิาเลเซยี) ร้อยละ 

99.9994 โดยในปี 2562 ซลิลคิ ฟาร์มา มรีายได้รวม 58,702 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวม 21,781 ล้านบาท หนี้สินรวม 20,191 ล้านบาท และ

มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,590 ล้านบาท4 ซิลลิค ฟาร์มามีการให้บริการ

ที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งและการกระจายสินค้า 

เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุการทดลองทางคลินิก 

บริการดูแลด้านการขายและการตลาด จนถึงการให้บริการครบ

วงจรไปยังร้านค้าปลกี โดยมีเครือขา่ยและสิง่อ�านวยความสะดวก

ใน 13 ประเทศในภมูภิาคเอเชยี รวมถึงการให้บรกิารแก่แพทย์ โรงพยาบาล 

ร้านขายยา และคลินิกกว่า 290,000 แห่ง5 มคีวามเชีย่วชาญและ

นวัตกรรมทีท่นัสมยัในการบรหิารจดัการด้านโลจิสติกส์ ทั้งระบบ

สต็อกสินค้า ระบบจัดการค�าส่ังซ้ือ ระบบจัดส่ง ระบบวางบิล  

ซึ่งการว่าจ้างซิลลิค ฟาร์มา จะสามารถช่วยให้บริษัทมีระบบการ

จัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน สามารถตรวจเช็กสินค้าในคลัง

4 ที่มา: ข้อมูลจาก http:// www.corpus.bol.co.th
5 ที่มา: ข้อมูลจาก http://www.zuelligfirst.com
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ได้อย่างถูกต้อง การจัดส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามก�าหนดเวลา และยังช่วยลด

ความเสี่ยงจากการจัดเก็บหนี้ 

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยน�ามาจ�าหน่ายได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกผลิตภัณฑ์ โดยเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนมาแล้วจากผู้ผลิตนั้นๆ ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจากต่างประเทศและบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้น�าเข้ามาเองนั้น ก่อนการน�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่าย บริษัทหรือ

บรษิัทย่อยต้องด�าเนนิการขออนญุาตหรอืข้ึนทะเบยีนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารต้องได้รบัอนญุาตน�าเข้าจาก อย. ผลติภณัฑ์

เครือ่งส�าอางต้องขอจดแจ้งเครือ่งส�าอางกับ อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสัตว์ สารผสมล่วงหน้าและผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ส�าหรับสัตว์

ต้องได้รับอนุญาตน�าเข้าจากกองควบคมุอาหารและยาสตัว์ กรมปศสุตัว์ และยาสตัว์ ต้องได้รบัอนุญาตน�าเข้าจาก อย. เป็นต้น

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด
 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) ได้ซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็น

บรษิัทย่อยของบริษัทและตัง้อยูเ่ลขท่ี 197/1 หมู ่1 ถนนสุขสวสัดิ ์ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

10290 บรษิัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากดั ประกอบธุรกจิหลกั ผลิตยาแผนปัจจบุนัส�าหรบัมนษุย์และยาส�าหรบัสตัว์ โรงงานของบรษัิท โมเดร์ิน 

ฟาร์มา จ�ากดั ได้รบัรองมาตรฐาน GMP จาก อย. และได้รบัรองจาก ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบรหิาร คุณภาพ ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ สินค้าที่โรงงานผลิตแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยาเม็ด ยาน�้า ยาขี้ผึ้งหรือครีม ยาแคปซูล และ 

ยาผง แต่ละประเภทยาได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อาทิเช่น

1. หมวดยาเม็ด

 

 

 
 

 

 

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

INGESIC
(ยาคลายกล้ามเนื้อ)

ZYFOPRO-500
(ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)

ZYRITINE
(ยาแก้แพ้)

METFORIN
(ยาเบาหวาน)



316. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. หมวดยาน�้า

3. หมวดยาขี้ผึ้งหรือครีม

BISOZIN SYRUP
(ยาแก้ ไอ)

PYRANAR SYRUP 
(ยาแก้ ไข้)

P-GEL
(ยาทาแก้ปวดเมื่อย)

คาลาไมน์ 888 โลชั่น
(ยาทาแก้แพ้-แก้คัน)

DRAGON MUSCLE RUB
(ยาทาแก้ปวดเมื่อย)

SALDA SYRUP
(ยาขยายหลอดลม)
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4. หมวดยาแคปซูล

5. หมวดยาผง

 

 การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด ได้จัดจ�าหน่ายหลายช่องทางทั้งภายในประเทศประกอบด้วย โรง

พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิค ร้านขาย และออกส่งต่างประเทศ อาทิเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และฮ่องกง บริษัท โมเดิร์น 

ฟาร์มา จ�ากัด ยังเปิดช่องทางในรับจ้างผลิตยาให้กับลูกค้าอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด ได้มีการจ�าหน่ายหลาย

ช่องทางและมีสัดส่วนการขายของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด ได้แบ่งออกเป็นสัดส่วนการขายดังต่อไปนี้

 

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

OMEZOLE
(ยารักษาโรคกระเพาะ)

SUPENAC 
(ยาละลายเสมหะ) 

ITRAZOLE
(ยาฆ่าเชื้อรา)

VICHLOTEP
(ยาส�าหรับสัตว์)
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 ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด ได้รับมาตรฐาน GMP จาก อย. และระบบ ISO 9001 : 2015 โดยบริษัทมีนโย

บายด้านคุณภาพ “ผลิตยาคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความพึงพอใจในการบริการ” ซึ่งบริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด ทั้ง

ระบบการควบคมุคุณภาพวตัถดุบิ การผลิต การบรรจ ุและการจัดส่งให้กบัลกูค้า พร้อมทัง้ดแูลส่ิงแวดล้อมในการปฏบิตังิาน กระบวนการ

ก�าจัดของเสีย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลโรงงานมากมาย อาทิเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากข้อเสีย (3Rs) จาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวัลการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด ได้รับใบประกาศนียบัตรแลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย

การตลาดและการแข่งขัน
1. กลยุทธ์การแข่งขัน
 1) น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

 บริษัทเช่ือว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสร้างความพึง

พอใจและอัตราการซื้อซ�้าของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความส�าคัญกับการคิดค้น พัฒนา และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานและ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการ
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ของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน

 บรษิัทมนีโยบายคดัเลอืกและว่าจ้างผูผ้ลติทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ ที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถผลิตและ

จดัหาวตัถดุบิทีมี่คณุภาพและมปีระสิทธิภาพตรงตามส่วนประกอบ

ทีบ่รษัิทต้องการ ซึง่เป็นสตูรและการผลติเฉพาะของบรษิัท รวมทัง้

มกีารทดสอบผลติภณัฑ์ทกุชนดิก่อนการวางตลาด เพ่ือให้มัน่ใจได้

ว่าเป็นผลติภณัฑ์ทีด่ ีมคีณุภาพ และเชือ่ถอืได้ อนัเป็นการเสรมิสร้าง

แบรนด์สนิค้าของบรษิัทให้มคีวามแข็งแกร่ง และมศีกัยภาพในการ

แข่งขนัในระยะยาว ในส่วนของการจดัหาผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  จากภายนอก

เพือ่มาจ�าหน่ายนัน้ บริษัทมกีารคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีเชือ่ถือได้ ภายใต้

การผลติที่ได้มาตรฐานและได้รบัอนุญาตอย่างถกูต้อง รวมทัง้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

 นอกจากนี ้บรษิัทมกีารติดตามและวเิคราะห์สภาวะตลาด

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์และการสรรหาผลติภณัฑ์

ใหม่ ๆ  ให้เหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด กระแสความนิยม

และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อการ

ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น 

 2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักใน 

วงกว้าง

 บริษัทมุ่งเน้นการท�าการตลาดเพื่อสร้างความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค

ได้รูจั้กในวงกว้าง เพือ่ให้เกิดการรบัรู ้เชือ่มัน่ และจดจ�าตราสนิค้า

ของบรษิัท ซ่ึงมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภค ซ่ึง

บรษิัทเชือ่ว่าการท�าการตลาดเพือ่กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจ

ในสุขภาพมากขึ้น จะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดย

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพของบรษิัท มส่ีวนประกอบของสาร

อาหาร และแร่ธาตตุ่าง ๆ  มากมาย ท่ีมคีณุสมบตัหิลากหลาย เป็น

ทีย่อมรบัโดยทัว่ไปผ่านทางผลงานวชิาการท่ีเกีย่วข้องกบัคณุสมบตัิ

และประสิทธิภาพของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ซึ่งบริษัท

มีการน�าเสนอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า 

เพือ่สร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคผ่านการท�าการตลาด การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจ และคณุประโยชน์ต่าง ๆ  ของแต่ละผลติภณัฑ์ ในรปูแบบ

ทีเ่ข้าใจง่ายผ่านสือ่ต่าง ๆ  อาท ินติยสาร แผ่นพบั โบรชวัร์ รายการ

โทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ  เป็นต้น รวมถึงการให้ตัวอย่างสินค้า

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และความต้องการใน

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งตลาดที่

เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการขาย

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ท�าให้เกิดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทได้จัดให้มีสื่อออนไลน์ ได้แก่ 

   

      Facebook: Interpharma Thailand

      Instagram: interpharmaofficial

      Line@ ID: @interpharma เป็นต้น 

ช่องทางซื้อสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์ 

      www.interpharmastore.com

 รวมทั้งจัดให้มี Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข  

02-634-0225 หรือ 082-422-5999 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

แก่ลูกค้าในการติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง ซึ่งลูกค้าสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ แสดงความคิดเห็น แนะน�า 

ติชม หรือแจ้งปัญหาเก่ียวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  เพือ่รบัทราบ

ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และรับทราบปัญหาเพื่อการ

แก้ไขปรับปรุงต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในระยะยาว

 3) ขยายช่องทางจ�าหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

 บรษิัทมีเป้าหมายการด�าเนินธรุกิจทีจ่ะเติบโตเป็นบรษิัท

ชั้นน�าในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจะขยายช่องทาง 

จดัจ�าหน่ายและท�าการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายสามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์ได้ง่าย ซึง่ในปัจจุบนั

บริษัทและบรษิัทย่อยจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เฉพาะในประเทศผ่านช่อง

ทางการจ�าหน่ายต่าง ๆ  ทีค่รอบคลุมทัง้สถานพยาบาล ร้านค้า ร้าน

ขายยา เครือข่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่อง

ทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งตามแผนการสร้างความเติบโตในอนาคต 

บรษิัทมเีป้าหมายทีจ่ะขยายช่องทางการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้

ตราสินค้าของบริษัทไปยังตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็น

โอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท โดยวางแผนการท�าการ

ตลาดและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกผลิตภัณฑ์ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV 

ประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น 

รวมถงึการหาพนัธมติรทางธุรกจิในการเปิดตลาดในภมูภิาคยุโรป 

และอเมริกา

 ทัง้น้ี บริษัทอยู่ในช่วงเริม่ต้นของการท�าการตลาดในต่าง

ประเทศที่ได้เริม่วางรากฐานทางธรุกจิ โดยเฉพาะในด้านบคุลากร 

ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�าการค้าในประเทศนั้น ๆ  

ซ่ึงบรษิัทมุ่งเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อันดกัีบคูค้่า เครอืข่ายทาง

ธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการเข้าร่วมงานสัมมนา งานประชุม

นิทรรศการ งานแสดงสินค้า รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ เช่น กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสรมิการส่งออก เป็นต้น เพ่ือเป็นการ

ส�ารวจตลาดและสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของประเทศนั้น ๆ 

 4) เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนา คิดค้น และน�าเสนอ

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ทีมี่ความหลากหลายมากขึน้ เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมมากขึ้น 

โดยบรษิัทจะได้ประโยชน์จากกลุม่ลกูค้าเดมิทีช่ืน่ชอบในผลติภณัฑ์

เดมิของบรษิัทอยูแ่ล้ว ท�าให้เกดิความสนใจซือ้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิม่ขึน้ 

อีกทัง้ยงัสามารถเพิม่ฐานลูกค้าใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ด้วย 

ซึ่งในแต่ละปีบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี  

ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์แตกต่างกันไป และสามารถ

ครอบคลุมการดูแลด้านสุขภาพและความงามได้มากขึ้น 

 5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างแบรนด์ให้มี

ความแข็งแกร่ง

 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าของบริษัท

ให้มคีวามแขง็แกร่ง ด้วยการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นน�าในการ 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ ์

ที่ดีเยี่ยม เพ่ือให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทประสบ

ความส�าเร็จในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัต ิ

โดดเด่น หลากหลาย และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

ในตลาด เช่น การน�าเทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้โปรไบโอติก 

(Probiotic) และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเป็นส่วนประกอบใน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลในระบบของ

ร่างกาย ป้องกันโรค และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ซึ่งสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคทีม่แีนวโน้มใส่ใจดแูลสขุภาพ 

เพือ่การมสีขุภาพทีด่ ีชะลอวยั และมชีีวติทีย่นืยาวขึน้ได้เป็นอย่างด ี

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับ

บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาสูตรการผลิต

และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ

มีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับใน

ตลาดมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและความแข็งแกร่ง

ให้กบัแบรนด์ของ Interpharma ด้วยการมีสินค้าท่ีด ีมคีณุภาพสงู

เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นน�า ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้การ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีดีและต่อเนื่อง จะท�าให้บริษัทมีความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันใน

ระยะยาว

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัยท่ีบริษัทจ�าหน่าย 

จดัประเภทเป็นผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ซึง่มสีถานการณ์การแข่งขนัสงู 

โดยมผีูป้ระกอบการในธุรกจินีเ้ป็นจ�านวนมากท้ังโรงงานท่ีผลติและ

จ�าหน่ายเอง โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ  

ผู้ประกอบการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือบริษัทสาขาของ

บริษัทในต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทย ซึ่งทิศทางการ

แข่งขันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาใส่ใจดูแล

สขุภาพมากขึน้ การให้ความส�าคญัต่อการดแูลและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์

ทั้งรูปร่างและหน้าตาให้ดูดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของ

ประเทศไทยทีก่�าลงัจะก้าวสู่สงัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ์ ในปี 2564 

รวมทัง้การทีผู่บ้รโิภคต้องการหลกีเล่ียงผลข้างเคยีงจากการใช้ยา

ในการรกัษา ต่างเป็นปัจจยัส�าคญัในการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ

มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผลิตภณัฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวยั

ที่มีนวัตกรรมที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ และมีหลักฐานการวิจัย

แล้วว่าสารอาหารบางชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและ

ส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง เช่น ช่วยเรื่องความจ�า 

ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียนเลือด การนอนหลับ 

บ�ารุงสายตา กระดูก กล้ามเนื้อ ช่วยขับถ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ 

การแข่งขันของผู ้ประกอบการต่าง ๆ ยังมาจากการค้นหา

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคสามารถท�าได้ง่ายจากการรับรู้และเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องได้อย่างรวดเรว็ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย

โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และสามารถหาซื้อผลติภณัฑ์

สุขภาพได้สะดวกมากขึ้นจากหลายช่องทาง เช่น ร้านขายยาและ

ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ ช่องทางออนไลน์ ตวัแทนขายตรง เป็นต้น 

ท�าให้มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับ 

ผู้บริโภคมากขึ้น

 ตลาดผลติภณัฑ์สขุภาพส�าหรบัสตัว์เลีย้งมกีารแข่งขนัสงู 

มผีูป้ระกอบการในธรุกจิเป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากปัจจบัุนสตัว์เลีย้ง

นบัเป็นส่วนหนึง่ทีเ่ข้ามามบีทบาทต่อไลฟ์สไตล์การด�ารงชีวติ มีคน

ที่ครองโสดมากขึ้น คู่แต่งงานที่ไม่มีบุตร และการก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ มีคนอายุที่ยืนยาวมากขึ้น มีลูกน้อยลง ท�าให้สัตว์เลี้ยง

เสมือนเป็นเพือ่นหรอืเป็นเสมือนลูกทดแทน ท�าให้เกิดจ�านวนสตัว์เลีย้ง

ในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้น และส่งผลดีต่อธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง

กับสัตว์เลี้ยงได้รับผลดีและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

 ส�าหรับตลาดผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์มีการแข่งขัน 

ค่อนข้างสงู โดยมผีูป้ระกอบการในธรุกจิเป็นจ�านวนมาก ทัง้ผูป้ระกอบการ

ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เป็นต้น โดยทิศทางการ

แข่งขันสอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ภาคการผลิตปศสุตัว์และโรงงานอาหารสตัว์ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ

เป็นหน่วยงานหลักที่ส�าคัญในการก�ากับดูแลการผลิตปศุสัตว์ให้มี

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐาน ได้สนับสนุน

โครงการเลีย้งสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏชิวีนะในระบบการผลติสนิค้า

ปศสุตัว์แบบครบวงจร ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์

ว่าด้วยการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 

โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้ยาต้านจลุชีพในสตัว์ลงร้อยละ 30 

ภายในปี พ.ศ.2564 ซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวท�าให้ปริมาณ

ความต้องการใช้ผลติภณัฑ์ทีส่่งเสรมิการเลีย้งสตัว์เพือ่การบรโิภค
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โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มสูงขึ้น และส่งผลดีท�าให้ธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น

 ทิศทางเศรษฐกิจการปศุสัตว์ของประเทศไทย จากการ

ส�ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชากรไทยของส�านกังาน

สถติพิบว่าประชากรไทยท่ีบริโภคอาหารกลุ่มเนือ้สัตว์และผลติภณัฑ์

จากสัตว์นัน้มจี�านวนมากถึง 59,066,157 คน ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

95.78 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2557) โดยเป็นกลุม่ทีม่กีารบรโิภคทกุวนัร้อยละ 31.98 ซึง่ในกลุม่นี้

โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึงร้อยละ 16.21 สะท้อนให้เห็น 

ได้ว่าประชากรไทยเป็นกลุ่มบริโภคเนื้อสัตว์อย่างชัดเจน ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 21 ของโลก โดย

จากสถิติในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 อยู่ท่ี 68,200,824 คน 

(Central Intelligence Agency, 2016) และจ�านวนประชากรของไทย 

ปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ 67,959,359 คน โดยเฉลีย่แล้วประชากรของ

ประเทศไทยมอีตัราการขยายตวัในช่วง 20 ปี ท่ีผ่านมาอยูท่ีป่ระมาณ

ร้อยละ 0.71

 นอกจากนี้ ด้วยพลวัตของโลกท่ีเปล่ียนแปลง ท�าให ้

ผูบ้รโิภคค�านงึถงึการมชีวีติทีย่นืยาว ด้วยวถิขีองการรกัสขุภาพมากข้ึน 

ตาม 4 Good ได้แก่ Good Food, Good Mood, Good Health 

และ Good Life ซึ่งในส่วนของการมีชีวิตยืนยาวด้วยอาหาร หรือ 

Good Food นั้น ท�าให้คาดการณ์ได้ว่ากลุ่มอาหารที่ตอบโจทย์  

ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัและอนาคตจะมลีกัษณะ ดงันี ้(มตชินออนไลน์, 

2559)

 (1.) อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารจากธรรมชาติ เช่น 

Sugar Free, Fat Free, Diary Free, Organic, Probiotic, Vegan

 (2.) อาหารส�าหรบัผู้สูงอายุ เนือ่งจากในอีก 5 ปีข้างหน้า 

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น

 (3.) อาหารฟิวชั่นยุคใหม่ เช่น อาหารท่ีผสมผสาน

วัฒนธรรมดั้งเดิมกับการพัฒนาให้ดูแปลกตา และมีความทันสมัย

เพิ่มมากขึ้น 

 (4.) อาหารส�าเร็จรูปหรือกึ่งส�าเร็จรูป เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของคนเมือง

 (5.) อาหารฮาลาล เนื่องจากการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้น

ของประชากรมุสลิม

 (6.) อาหารเสริมและเครื่องดื่มต่าง ๆ 

 (7.) อาหารที่ได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากระบบ

ต่าง ๆ โดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ

 (8.) อาหารที่ได้รับความสนใจ และสามารถเข้าถงึได้ง่าย 

 (9.) อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากโลกดิจิตอลสู่พฤติกรรม

การบริโภค

 (10.) อาหารท่ีตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่ม 

Generation Z

 ดังน้ันสารเสริมหรือสารผสมล่วงหน้าเพ่ือเป็นวัตถุดิบ

ต้นน�้าเพ่ือผลิตอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงสัตว์ให้เป็นอาหารท่ีปลอดภัย 

แตกต่าง และเพื่อสุขภาพ จึงเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตปศุสัตว์ใน

อนาคต ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงการตอบสนองผู้ผลิตปศุสัตว์ด้วย

การน�าผลติภณัฑ์ทีส่ามารถช่วยผูผ้ลติปศสุตัว์สามารถผลติอาหาร

ที่สามารถตอบสนองผู้บริโภค ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่เป็นไปได้ 

 ภาพรวมการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งส�าหรับ

คนและส�าหรบัสตัว์นัน้ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เน้นการแข่งขนัด้าน

คุณภาพและสูตรของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และ

ทศันคตทิีมี่ต่อตราสนิค้าและผลิตภณัฑ์เป็นหลัก โดยมปัีจจัยเสรมิอืน่ ๆ 

ทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญัในการพจิารณาเลอืกซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภค 

เช่น ช่ือเสียงของผูผ้ลิต ราคา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด นวตักรรม

และเทคโนโลยีการผลิต รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย เป็นต้น หากผลิตภณัฑ์ใดมีความน่าเช่ือถือสูง มภีาพลกัษณ์

ของตราสินค้าที่ดี มีความแตกต่างโดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

รายอืน่ ผลติภณัฑ์มคีวามหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการ

ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ รวมทัง้ยงัมช่ีองทางในการเลอืกซือ้สนิค้าทีง่่าย

และสะดวก ผลติภณัฑ์นัน้กม็โีอกาสได้รบัการเลอืกซือ้หรอืเลอืกใช้

จากผู้บริโภคสูงขึ้น 

 สภาพการแข่งขนัในตลาดในแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิัท

และบริษัทย่อยจ�าหน่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มซินไบโอติก ได้แก่ Probac 7, Probac 10 

Plus, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บริษัทเป็นผู้บุกเบิกและมีความ

แตกต่างจากผลติภณัฑ์เสรมิอาหารอ่ืน ๆ  ทีจ่�าหน่ายในตลาด มคีูแ่ข่งขัน

ในตลาดเพยีงไม่ก่ีราย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิัททีน่�าเข้าผลติภณัฑ์ยา

และเวชภณัฑ์หลากหลายกลุม่สนิค้าและตราสนิค้าจากต่างประเทศ 

เช่น บรษิัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จ�ากัด (ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 

Biogaia) ซ่ึงมีขนาดธุรกิจทั้งรายได้และสินทรัพย์ที่แตกต่างจาก

บรษิัท ท�าให้ไม่สามารถเปรยีบเทียบกนัได้ หากพจิารณาเพียงขนาด

ธรุกจิว่าบรษิัทใดเป็นคู่แข่งส�าคัญในระดบัเดยีวกบับรษิัท โดยการ

แข่งขันจะเป็นการแข่งขนัด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ทีผู่บ้รโิภครบัรู้

ได้จากการส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือให้ผูบ้รโิภคตระหนกัและ

รบัรูค้ณุประโยชน์ของผลติภณัฑ์ ท�าให้เกดิการซือ้ใหม่และการซือ้ซ�า้ 

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ที่บริษัท

จ�าหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย ผลิตภัณฑ์

โอเมก้า 3 ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะส�าคัญ ผลิตภัณฑ์

รวมสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม คู่แข่งขันเป็น

บริษัทผู ้ผลิตหรือผู ้แทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีลักษณะจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารทั่วไปที่ผู้บริโภครับประทานเพ่ือได้รับสารอาหารครบถ้วน 

หรือบริโภคให้มีสุขภาพแข็งแรง เช่น บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้า MEGA 

We Care) บรษิัท เอน็บีดี เฮลท์แคร์ จ�ากดั (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ภายใต้ตราสินค้า Vistra) บริษัท แบลคมอร์ส จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์

เสรมิอาหารภายใต้ตราสนิค้า Blackmores) เป็นต้น ซึง่บรษิัทคู่แข่ง

ดงักล่าวมขีนาดธรุกจิทัง้รายได้และสินทรพัย์ท่ีแตกต่างจากบรษัิท 

ท�าให้ไม่สามารถเปรยีบเทียบกนัได้ หากพจิารณาเพยีงขนาดธรุกิจว่า

บริษัทใดเป็นคู่แข่งส�าคัญในระดับเดียวกับบริษัท 

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม

 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ความงาม ได้แก่ ผลติภณัฑ์ฟิลเลอร์ Perfectha โดยมคีูแ่ข่งขนัทีส่�าคญั 

เช่น บรษิัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ�ากดั (ผลติภณัฑ์ฟิลเลอร์ 

Juvederm, บรษิทั กลัเดอร์มา (ประเทศไทย) จ�ากดั (ผลติภัณฑ์ฟิลเลอร์ 

Restylane, Emervel) บรษิัท เมร์ิซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Belotero) เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่

เกือบทั้งหมดเป็นบริษัทข้ามชาติหรือเป็นบริษัทสาขาของบริษัท

ต่างประเทศที่มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทหลายเท่าตัว (วัดตาม

ขนาดรายได้) และมผีลติภัณฑ์ท่ีหลากหลายครบวงจร เช่น เวชภณัฑ์ยา 

เวชส�าอาง เป็นต้น โดยคูแ่ข่งขันทีม่ขีนาดธรุกจิและมสีายผลิตภณัฑ์

ใกล้เคยีงกนักบับรษิัท เช่น (1) บรษิัท เมดเิซเลส จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิัท

ร่วมลงทนุระหว่างบรษิัทสัญชาตไิทยและเกาหลีใต้ ประกอบธรุกิจ

น�าเข้าและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ฟิลเลอร์ Neuramis เป็นต้น

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์

 • ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ

 1) กลุม่ผลติภัณฑ์สขุภาพส�าหรบัสตัว์เล้ียงที่ไม่นบัอาหาร

สัตว์เลี้ยง คู่แข่งที่ส�าคัญในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย 

 • กลุม่ธรุกจิผลติภณัฑ์โภชนเภสชัส�าหรบัสตัว์เลีย้ง: คูแ่ข่งขนั

ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ส�าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริ

บิวชั่น จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega O.F.A. Plus) บริษัท 

ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ferric Plus-K, 

Caredio-Balance เป็นต้น) บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จ�ากัด 

(ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, SYNO-

QUIN เป็นต้น) เป็นต้น 

 • กลุม่ธรุกจิผลิตภัณฑ์แชมพรูกัษาโรคผิวหนงั เวชส�าอาง 

และเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เลี้ยง: คู่แข่งขันในกลุ่มนี้มีทั้งบริษัทที่น�า

เข้าสินค้ามาเพื่อจ�าหน่ายและบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเอง 

ได้แก่ บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู 

Hartz) บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู 

Allermyl) บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู 

Vet Novel) บรษิัท เบสซี ่แอรอน จ�ากดั (ผลิตภัณฑ์แชมพ ูCanine 

Care) บรษิัท เว็ทเทอรน่ิา (ประเทศไทย) จ�ากดั (ผลิตภัณฑ์แชมพ ู

Dermasebb) เป็นต้น

 ทัง้นี ้คูแ่ข่งขนัทีม่ขีนาดธรุกจิ (วดัตามขนาดรายได้) และ

มีสายผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันกับบริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) เช่น 

บรษิัท ยโูนเวท เนต็เวร์ิค จ�ากดั บรษิัท ท.ีเจ.แอนนมัิล เฮลท์ จ�ากดั 

บริษัท เบสซี่ แอรอน จ�ากัด เป็นต้น 

 2) กลุม่ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง: คูแ่ข่งขันทางตรงใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เล้ียง คือผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหาร

แปรรูปส�าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบเนื้อไก่

และปลาคุณภาพสูงเช่นเดียวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร

ส�าหรับคน เช่น บรษัิท ฟูด้ อนิโนวา เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั 

(ผลติภณัฑ์อาหารแมว Nekko) บรษิัท ไฮ ควิ ผลติภณัฑ์อาหาร จ�ากดั 

(ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง Felina Canino) เป็นต้น ส�าหรับคู่แข่งขัน

ทางอ้อมส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่เป็นผู้ผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง

ชั้นน�าและมีสาขาในประเทศไทย เช่น บริษัท โรยัล คานิน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Royal Canin) 

บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์อาหาร

สัตว์เลี้ยง Hill’s Science Diet) เป็นต้น ที่เหลือเป็นผู้น�าเข้าผู้ผลิต

อาหารสตัว์เลีย้ง และอปุกรณ์ส�าหรบัสตัว์เลีย้ง เช่น บรษิทั เยีย่มพาณิชย์ 

เพท็ฟูด้ จ�ากดั (ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง Orijen) เป็นต้น อย่างไรกต็าม 

เนื่องจากบริษัทย่อย (อินเตอร์ เพ็ททรินา) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจ

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในปี 2561 ดังนั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้งของอนิเตอร์ เพท็ทรนิาจงึยงัไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งขนัรายอืน่ ๆ  ในอตุสาหกรรมได้ ทัง้ขนาดรายได้

และสินทรัพย์

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ 

 ผลติภัณฑ์หลักในกลุม่ผลติภณัฑ์ส�าหรบัปศุสตัว์ส่วนใหญ่

เป็นผลติภัณฑ์สารผสมล่วงหน้าและผลิตภัณฑ์สขุศาสตร์ โดยคูแ่ข่งขนั

ในธรุกจิทีส่�าคัญในกลุม่นีท้ัง้หมดเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์

ส�าหรบัปศสุตัว์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท อแีลนโค 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายเวชภณัฑ์ส�าหรบัสตัว์

สัญชาติอเมริกา) บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จ�ากัด (ธุรกิจ

สุขภาพสัตว์เครือของบริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)) บริษัท 

ออลเทค ไบโอเทคโนโลย ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั บรษิัท เวทโปรดกัส์ 

แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ากดั เป็นต้น อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบรษิทัย่อย 

(อินเตอร์เวทต้า) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ส�าหรับปศุสัตว์ในไตรมาส 4 ปี 2560 ดังนั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ของอินเตอร์เวทต้าจึงไม่สามารถ 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมได้ ทั้งขนาด

รายได้และสินทรัพย์

 • ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ลกูค้าทีส่ัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส่วนใหญ่

เป็นลกูค้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบการต่าง ๆ  ได้แก่ สถานพยาบาล ร้านเพ็ทช็อป 
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 ในปี 2561-2563 บริษัทและบริษัทย่อยมรีายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของไปยงัลกูค้ากลุม่ต่าง ๆ  จ�าแนกตามลกัษณะลกูค้า

แต่ละประเภท ดังนี้

ธรุกจิฟาร์มปศสุตัว์ ร้านขายยาอสิระแบบดัง้เดมิ ร้านขายยาสมยัใหม่ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เป็นต้น ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยไปเพือ่จ�าหน่ายหรอืให้บรกิารแก่ผูบ้รโิภคสดุท้าย (End Users) อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคสุดท้าย 

(End Users) ได้แก่ บุคคลทั่วไป ผู้ใช้บริการสถานพยาบาล เจ้าของสัตว์เลี้ยง ผู้ประกอบการปศุสัตว์ เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งมีการสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทและบริษัทย่อย ผ่านทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย และช่องทางจ�าหน่ายแบบออนไลน์โดยใช้ Social 

Network ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นต้น รวมทั้งสั่งซื้อผ่านทีม

งานขายของซิลลิค ฟาร์มาในกรณีของลูกค้าประเภทร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies) 

รายได้จากการขาย

1. โรงพยาบาลและคลินิก

3. ร้านขายยาอิสระ

5. ร้านเพท็ชอ็ป และบรษัิทจ�าหน่ายเวชส�าอาง
   และเวชภณัฑ์สตัว์

4. โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์

6. ผู้บริโภคทั่วไปหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End Users)

รวมรายได้จากการขาย

2. ร้านขายยาสมัยใหม่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่

ลักษณะลูกค้า
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท

168.38

13.09

65.45

26.62

21.08

316.83

22.21

ล้านบาท

127.98

20.49

82.75

40.36

63.10

317.33

36.65

ล้านบาท

90.98

20.71

130.50

71.19

91.81

442.10

36.91

ร้อยละ

53.15

4.13

20.66

8.40

6.65

100.00

7.01

ร้อยละ

34.46

5.52

22.29

10.87

16.99

100.00

9.87

ร้อยละ

20.58

4.68

29.52

16.10

20.77

100

8.35
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 นอกจากนี ้หากพจิารณากลุม่ลกูค้าเป้าหมายซึง่เป็นผูบ้รโิภค

หรอืผูใ้ช้ผลติภัณฑ์ (End Users) ทีม่แีนวโน้มความต้องการผลิตภณัฑ์

กลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งตามลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้ 

 • ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามส�าหรับคน

ผลิตภัณฑ์รกัษาสขุภาพและชะลอวยั มกีลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ 

กลุม่คนวัยท�างานและผูส้งูอายทุีม่รีะดบัรายได้ปานกลางถงึสูง และ

ให้ความส�าคญักบัการดูแลสุขภาพให้แขง็แรงด้วยการใช้สารอาหาร

ทดแทนโดยไม่ใช้ยา 

 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงามมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ได้แก่ กลุม่วยัรุน่ วยัท�างาน ท่ีมรีะดบัรายได้ปานกลางถงึสงู มคีวาม

ใส่ใจด้านสุขภาพความงาม และให้ความส�าคัญกับการมีใบหน้า

และผิวพรรณที่สวยงาม

 • ผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์ 

 มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  

ผู้ประกอบการปศุสัตว์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยง 

ที่มีความใส่ใจในสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของสัตว ์

ที่เลี้ยง

 • นโยบายก�าหนดราคา

 ผลติภณัฑ์ทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยจ�าหน่ายมท้ัีงผลติภณัฑ์

ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง ผลิตภัณฑ์ของ

เจ้าของสนิค้ารายอืน่ทีบ่ริษัทเป็นตวัแทนจ�าหน่ายหรอืซ้ือมาเพือ่มา

จ�าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า ซึง่ในกรณทีีเ่ป็นผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า

ของบรษิัทและบรษิัทย่อยเอง บรษิัทก�าหนดราคาขายด้วยวธีิต้นทนุ

บวกอัตราก�าไร (Cost Plus Margin) โดยพิจารณาถึงต้นทุนสินค้า

และค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังปัจจยัอืน่ ๆ  เช่น การวางต�าแหน่ง

ทางการตลาดของผลติภัณฑ์ การยอมรบัในตวัผลิตภัณฑ์ของลกูค้า 

ความต้องการซื้อสินค้า ขนาดบรรจุของสินค้า เป็นต้น โดยมีการ

ก�าหนดราคาสินค้ามาตรฐาน (Standard Price List) ของแต่ละ

สนิค้าในแต่ละช่องทางการจ�าหน่ายตามความเหมาะสม โดยราคา

ขายสินค้าต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม 

ราคาขายสินค้าอาจมีการปรับลดราคาลงจากราคามาตรฐานเพื่อ

รองรับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น การให้ส่วนลดราคา การให้ของแถม เป็นต้น ในขณะเดยีวกัน

กต้็องรกัษาอตัราก�าไรขัน้ต้นทีเ่พยีงพอรองรบักบัค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรหิารและค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานต่าง ๆ ของบรษัิทได้ 

 ส�าหรับกรณีสินค้าท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายหรือซื้อมาเพื่อมาจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ราคาขายสินค้า

ส่วนใหญ่ถูกก�าหนดโดยเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า

นัน้ ๆ  ซ่ึงต้องเป็นราคาทีบ่รษิัทสามารถท�าก�าไรได้ตามสมควรหลงั

หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม  

การเปลีย่นแปลงราคาสินค้าโดยเจ้าของสินค้าหรือตวัแทนจ�าหน่าย 

สินค้าน้ัน ๆ จะมีการแจ้งให้บริษัทและบริษัทย่อยทราบล่วงหน้า  

เพื่อให้บริษัทได้เตรียมการวางแผนการขายได้อย่างเหมาะสม

 • การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

 บริษัทและบริษัทย่อยจ�าหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด 

โดยจ�าหน่ายผ่านช่องทางการจ�าหน่าย 2 ช่องทาง คือ

1) ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานขายท�าหน้าที่เป็นผู้หา 

ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ และดูแลการขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 

ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลทั้งคนและสัตว์ สถานเสริม

ความงาม ร้านเพ็ทช็อป บริษัททั่วไป ร้านขายยาสมัยใหม่และ 

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะน�าสินค้า

ของบริษัทและบริษัทย่อยไปจ�าหน่ายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า

ของตนทีเ่ป็นผูบ้รโิภคสดุท้าย (End Users) อกีทอดหนึง่ ดงันัน้ ลกูค้า

กลุม่น้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัท

และบรษิัทย่อยด้วย นอกจากน้ี บรษิัทและบรษิัทย่อยยังมกีารขาย

สนิค้าโดยตรงให้แก่ผูบ้รโิภคสดุท้าย โดยใช้ทมีงานขายของบรษิัท

และบริษัทย่อย และขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Social  

Network ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharma-

store.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นต้น

 บริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงมีความรู้และมีประสบการณ์

เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สขุภาพและนวตักรรมความงามส�าหรบัคน และ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพส�าหรบัสตัว์เป็นอย่างด ีโดยทมีงานขายรบัผดิชอบ

งานการขายตัง้แต่การเข้าพบเพือ่รบัทราบข้อมลูความต้องการของ

ลูกค้า น�าเสนอผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์  

โดยมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ รวมถึงงานดูแลการขายสินค้า 

ให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ พนักงานฝ่ายขายได้รับผลตอบแทน

ในรปูของเงนิเดอืนประจ�าและเงนิจงูใจในการขายหรอืค่าคอมมชิชัน่

ซึ่งก�าหนดตามเป้าหมายการขายเป็นรายปี และมีการทบทวน 

เป็นประจ�าทุกปีโดยการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซ่ึงบริษทัและบรษิทัย่อย

จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขายโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดและ 

จะจ่ายครบทกุงวดส�าหรบัการขายที่ได้รบัช�าระเงินครบทัง้หมดแล้ว

เท่านั้น 

2) ทีมงานขายของซิลลิค ฟาร์มา 

 บรษิัทมกีารท�าสญัญาส่งเสรมิการขาย (Contract Sales 

Organization Promotion Agreement) กับซิลลิค ฟาร์มา เพื่อ

ให้ซิลลิค ฟาร์มาเป็นผู้รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในช่องทางร้านขายยาอสิระ (Independent Pharmacies) ทัว่ประเทศ 

โดยซิลลิค ฟาร์มาเป็นผู้จัดหาและว่าจ้างทีมงานขายเพ่ือขายและ

ส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ์ของบรษิัทตามทีก่�าหนดในสญัญา ได้แก่ 

Probac 7, Proimmo, Beta Glucan Plus, Vitamune, Pure Krill

Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin, 

YUUU Cleansing Mousse, ยาสฟัีน YUUU และ TS6-Lady Health 
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เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าประเภทร้านขายยาอิสระในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริม

การขาย ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บริษัทและบริษัทย่อยจ�าหน่าย 

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น นิตยสาร โบรชัวร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น รวมท้ังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัท 

และบริษัทย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ 

      www.interpharma.co.th 

      www.mariapetfood.com 

      Interpharma Thailand และ Intervetta

      @interpharma และ      @intervetta 

 นอกจากนี ้ลกูค้าสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ที ่Call Center ทางโทรศพัท์ 02-634-0225, 082-422-5999 ระหว่าง

เวลา 08.30-17.00 น. และทางอีเมล cs@interpharma.co.th 
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 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ

ในทกุ ๆ  ด้าน รวมจงึการจดัการและบรหิารความเสีย่งองค์กร เพือ่

วเิคราะห์ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน

อย่างมนียัส�าคญั เพือ่เตรยีมความพร้อมเมือ่ประสบกบัความเสีย่ง 

รวมทัง้หาแนวทางในการจดัการและลดปัจจยัความเส่ียงทุกรปูแบบ

ที่จะเกิดขึ้น จนท�าให้ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่

สามารถควบคมุและยอมรับได้ โดยปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 

 1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิัทและบรษิัทย่อยน�ามาจ�าหน่ายต้องได้รบั

อนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกผลิตภัณฑ์ 

โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐานและ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนมาแล้วจาก

ผูผ้ลตินัน้ ๆ  ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีส่ัง่ซือ้หรอืสัง่ผลติจากต่างประเทศ

และบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยเป็นผูน้�าเข้ามาเองนัน้ ก่อนการน�าเข้ามา

เพือ่จ�าหน่าย บรษิัทหรอืบรษิัทย่อยต้องด�าเนนิการขออนญุาตหรอื

ขึน้ทะเบยีนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้อง

ได้รับอนุญาตน�าเข้าจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางต้องขอจดแจ้งเครื่องส�าอางกับ อย. 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสัตว์ สารผสมล่วงหน้าและ

ผลติภัณฑ์สขุศาสตร์ส�าหรบัสัตว์ ต้องได้รบัอนญุาตจากกองควบคมุ

อาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ต้องได้รับ

อนญุาตน�าเข้าจาก อย. เป็นต้น รวมท้ังบริษัทและบริษัทย่อยยังต้อง

ปฏบิตัติามเงือ่นไขของใบอนญุาตต่าง ๆ  ที่ได้รบัในการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างเคร่งครัด

 ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และมาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังท่ีบังคับใช้ใน

ปัจจบุนั รวมถงึการเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต จึงมคีวาม

ส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างมาก 

ซึ่งบริษัทต้องมีการติดตามเพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎ

ระเบยีบต่าง ๆ  อาจท�าให้บรษัิทมต้ีนทุนหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ 

หากมีการตรวจพบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หรอืผลติภณัฑ์ทีบ่รษิัทและบรษิัทย่อยน�ามาจ�าหน่ายไม่ผ่านการขึน้

ทะเบยีนหรอืได้รบัอนญุาตตามทีก่ฎหมายก�าหนด หรอืไม่สามารถ

ต่ออายุใบอนุญาตใด ๆ ที่มีผลต่อการการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

และบรษิัทย่อย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลติภัณฑ์ ช่ือเสยีง 

การด�าเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทจึงต้องให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานในการควบคมุต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีฝ่ายจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

และลิขสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการดังกล่าว รวมทั้ง

ตดิตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในกฎหมาย กฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์ 

และมาตรฐานการควบคมุต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิัทอย่างใกล้ชิด 

และมกีารรายงานผูบ้รหิารให้ทราบถงึการเปลีย่นแปลง และแนวโน้ม

การเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็ว สม�่าเสมอ เพื่อที่

บริษัทจะได้เตรียมการเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

 2. ความเสีย่งจากการแข่งขนัในตลาดผลติภณัฑ์สขุภาพ

และความงาม

 จากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทีห่นัมาใส่ใจดแูลสขุภาพและ

ความงามมากขึ้น โดยให้ความส�าคัญมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารทีเ่ป็นทางเลือกเพือ่เสรมิภมิูคุม้กันหรอืบ�ารงุร่างกายให้แขง็แรง 

หลกีเลีย่งการใช้ยาและผลข้างเคยีงจากการใช้ยาในการรกัษา รวมทัง้

มคีวามใส่ใจด้านความงามและรปูลกัษณ์ภายนอกเพิม่ขึน้ตามก�าลงั

ซ้ือของผูบ้ริโภค ท�าให้ผลติภณัฑ์เพือ่สุขภาพและความงามมแีนวโน้ม

เตบิโตเพ่ิมขึน้ มผีูป้ระกอบการเข้ามาในตลาดเพิม่มากข้ึน ส่งผลให้

สภาวะการแข่งขนัในตลาดมีแนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการ

ในธรุกจิผลติภณัฑ์สขุภาพ/ความงามส�าหรบัคนและสตัว์เป็นจ�านวนมาก 

ทัง้ผูป้ระกอบการท่ีมโีรงงานผลติสนิค้าของตนเอง และผูป้ระกอบการ

ทีม่กีารว่าจ้างผูร้บัจ้างผลติสนิค้าจากภายนอกหรอืน�าเข้าสนิค้าจาก

ต่างประเทศมาจ�าหน่าย รวมถึงบริษัทสาขาของบริษัทข้ามชาติท่ี

มีตราสินค้าเป็นของตนเองในประเทศไทย เป็นต้น ส่งผลให้มี

ผลติภณัฑ์ในตลาดจ�านวนมากหรอืมสีนิค้าทดแทนทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

คณุสมบตัใิกล้เคยีงกนัในตลาดจ�านวนมาก หลากหลายตราสนิค้า 

ประกอบกับการรับรู ้ข ่าวสารข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของ

ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  เป็นไปอย่างกว้างขวาง ท�าให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืก

เพ่ิมขึน้ ผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายสนิค้าต่างก็ต้องพฒันาสนิค้าให้ทนักบั

สถานการณต์ลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผูบ้รโิภค

ที่เปล่ียนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติต่อการบริโภค

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งหากบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งทั้งผู้ประกอบการ

รายเดมิและผูป้ระกอบการรายใหม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ 

และผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทในระยะยาว

 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ก�าหนด

กลยทุธ์การแข่งขนัในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น การน�าเสนอผลติภณัฑ์ทีด่ี

มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของหลากหลายของผลิตภัณฑ์

7. ปัจจัยความเสี่ยง

7. ปัจจัยความเสี่ยง
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เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่

รูจ้กัในวงกว้างในด้านภาพลกัษณ์และความน่าเชือ่ถอืและคณุภาพ

ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ

สร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง วางต�าแหน่งทางการตลาดเพื่อสร้าง

ความแตกต่างและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่อง

ทางการจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าให้มากข้ึน เป็นต้น 

ซึง่บรษิัทเชือ่ว่าการด�าเนินกลยทุธ์ดังกล่าวจะท�าให้บริษัทมศัีกยภาพ

เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างยั่งยืน

 3. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

 บริษัทมีการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 

ในส่วนของการน�าเข้าและการสัง่ผลติสนิค้าคณุภาพจากต่างประเทศ 

ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยมี

การจ่ายช�าระเป็นสกุลเงนิดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ

เป็นหลัก ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดเป็น

เงินสกุลบาท 

 บรษิัทอาจมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของเงนิตราต่าง

ประเทศ ในกรณทีีอั่ตราแลกเปล่ียนระหว่างสกลุเงนิบาทและสกลุ

เงินต่างประเทศมีความผันผวนหรือค่าเงินบาทอ่อนตัว จะท�าให้

บริษัทมีต้นทุนค่าสินค้าเพิ่มขึ้น และหากบริษัทไม่สามารถปรับ

ราคาสนิค้าข้ึนได้ตามการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิบาท เมือ่เทยีบกบั

สกุลเงินต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการท�าก�าไรของ

บรษิัทได้ รวมทัง้อาจเกดิผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ในกรณี

ทีค่่าเงนิบาท ณ วนัท่ีจ่ายช�าระเงนิค่าสนิค้ามแีนวโน้มอ่อนตัวลงกว่า

วันที่ท�าการบันทึกบัญชีค่าซื้อสินค้า

 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความ

ผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นดงักล่าว ผูบ้รหิารของบรษิัทได้มกีาร

ติดตามการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ เพือ่ประเมนิ

สถานการณ์และแนวโน้มของอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงนิท่ีเก่ียวข้อง 

เพือ่ก�าหนดแนวทางในการสัง่ซือ้สนิค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ การสั่งซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศบางรายการ บริษัทมีการส่ังซื้อจากคู่ค้าหรือตัวแทน

จ�าหน่ายสนิค้าในประเทศ และมกีารซือ้ขายสนิค้าเป็นสกุลเงินบาท 

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากนี ้บรษิทัอาจพจิารณาการท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) ในสภาวะท่ีอตัราแลกเปลีย่นมีความ

ผันผวนมาก ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผู ้บริหารและเป็นไปตาม

นโยบายที่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท โดยจะมีการสอบทาน

ความเพยีงพอของนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

เป็นประจ�าทกุปี ทัง้นี ้บรษิทัไม่มนีโยบายเกง็ก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียน

 4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ�านาจ

ก�าหนดนโยบายการบริหาร

 ณ วนัที ่11 มกราคม 2564 ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนธิิพันธ์ 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 42.99 ของ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่

สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้เกือบทั้งหมด รวมทั้ง

สามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ไม่ว่าจะ

เป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง

ส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคับ

บริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ดังนั้น ผู้ถอืหุ้นรายอืน่ของบรษิัทอาจมคีวามเสีย่งจากการไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถ่วงดลุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอให้

ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป

อย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ�านาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัด

โครงสร้างการบริหารจัดการโดยบคุลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

และได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน การมอบอ�านาจให้แก่

กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอก

ทีเ่ป็นอสิระเข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิัทจ�านวน 4 ท่าน จากจ�านวน

กรรมการทัง้สิน้ 7 ท่าน โดยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุล

การตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอต่อ

ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้บรษิัทได้ก�าหนดมาตรการการท�ารายการ

กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ�ากดัการออกเสียง

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดยการว่าจ้างบริษัทผู้ช�านาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็น

อสิระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมหีน้าทีห่ลกัใน

การดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้

ก�าหนดไว้ ทัง้น้ี เพือ่สร้างความม่ันใจให้แก่ผูถื้อหุน้ถึงความโปร่งใส

และถ่วงดลุอ�านาจในการบรหิารงานของบรษิัท นอกจากนี ้เมือ่บรษิัท

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะ

ต้องเปิดเผยข้อมลูและปฏบิตัติามหลักเกณฑ์และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

และรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

 5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถ

 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องพึ่งพา

บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการปฏบิติังาน มปีระสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญในการท�าการตลาดและการจ�าหน่ายในทุกช่อง

ทางการจ�าหน่าย มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการคิดค้นให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อ

ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท 

7. ปัจจัยความเสี่ยง



437. ปัจจัยความเสี่ยง

อย่างไรกต็าม ในอนาคตหากบรษิัทไม่สามารถรกัษาบคุลากรทีมี่ความสามารถไว้ได้ หรอืไม่สามารถหาบคุลากรมาทดแทนได้ภายในเวลา

อันเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ และผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญได้ 

 บรษิัทตระหนกัถงึความส�าคญัของบคุลากรดงักล่าวเป็นอย่างด ีโดยได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาบคุลากร การสร้างแรงจงูใจ

ให้ท�างานกบับรษิัทอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว การสนบัสนุนความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร ตลอดจนการจดัสรรผลตอบแทนทีเ่หมาะ

สมกบัความรู ้ความสามารถของแต่ละบคุคล นอกจากนี ้บรษิัทมีการสรรหาบคุลากรใหม่เพือ่รองรบัการขยายงานหรอืเพือ่ทดแทนบคุลากร

ที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอกับการด�าเนินงานของบริษัท
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท เรียกช�าระแล้ว  103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

*นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เป็นนายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563

นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์*1

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม

นายวิทยา เทพนิมิตร

นายพลสิทธิ์ ตัณฑ์พูนเกียรติ

3

7

5

9

น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

4

8

นายธ�ารงชัย เอกอมรวงศ์

NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED 

ACCOUNT

6

10

ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

รวม

นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม2

รายชื่อล�าดับ จ�านวนหุ้น

 88,552,300.00

10,000,000

4,500,000

5,708,400

2,359,900

7,000,000

3,169,200

5,402,200

2,150,000

59,836,000

206,000,000

17,320,000

ร้อยละ

42.988

4.854

2.184

2.771

1.146

3.398

1.538

2.622

1.044

29.046

100.00

8.408

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์1

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2

น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

น.ส.สุภาภรณ์ ฉันวงษ์งาม

1

3

5

7

รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ

ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

นางอภิร์มณ โพธิ์ศรี

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

2

4

6

8

9

รายชื่อล�าดับ
มกราคม 2563

105,298,800

ธันวาคม 2563 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนหุ้น

-

-

-

-

-

-

105,298,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จ�านวนหุ้น

-

-

-

100

-

-

88,552,300

-

100

-

-

-

-

-

88,552,500

-

-

-

-

จ�านวนหุ้น

-

-

-

100

-

-

16,746,500

-

100

-

-

-

-

16,746,700

-

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

51.12

-

-

-

-

-

-

-

51.12

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

0.00

-

-

42.99

-

0.00

-

-

-

-

-

42.99

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

0.00

-

-

8.13

-

0.00

-

-

-

-

8.13

-

-

-

-

-

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ:
1ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 แทนนายวิชัย อัสสรัตน์ กรรมการที่ได้ลาออก
2ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ชื่อและนามสกุลเดิม คือ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

การออกหลักทรัพย์อื่น

 การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ คร้ังที ่1/2563 เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2563 ผูถ้อืหุน้มมีตอินมัุติให้ออกหุ้นกูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 300 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ภาระหนีร้วมทัง้หมด ณ เวลาใดเวลาหนึง่จะต้องไม่เกนิ 460 ล้านบาท วตัถปุระสงค์ในการช�าระคนืหนีเ้งนิกู ้ซึง่มอียู่ในปัจจบุนั และ/หรอืใช้

ในการด�าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมิได้มีการเสนอขายหุ้นกู้
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1/ ปรับการค�านวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเท่ากันทุกงวด

*บริษัทว่าจ้างบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานในแต่ละปี

การจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวนเงิน (ล้านบาท)

• เงินปันผลประจ�าปี (บาท : หุ้น)

• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)1/

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 25622563

38.11

-

0.185

-

-

-

92.95

46.02

-

0.2234

2.50 : 1

0.0234

0.20

89.99

2561

11.57

-

0.09

-

-

-

37.92

ผังโครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักส�ารองต่าง ๆ  ทุกประเภท

ตามกฎหมายก�าหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 

ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อก�าหนดในสัญญาต่าง ๆ 

ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ�ากัดทางกฎหมาย ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  

 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการของบรษิัทมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นครัง้คราว เมือ่เหน็ว่าบรษิัทมผีลก�าไรสมควร

พอจะท�าเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี

o อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)

o อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)

o อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาท : หุ้น)
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1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

6. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

3. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์1

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

5. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2

7. น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

ชื่อ ประเภทกรรมการต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร  

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 คน โดยมี น.ส.ธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ  

เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1 ได้แต่งตั้ง ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายวิชัย อัสสรัตน์ ที่ได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
2 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563

 ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นจ�านวนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการทัง้หมดของบรษิัท และมกีรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทกุท่านมคุีณสมบตัิ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 

 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัททั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

 1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

 นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช หรือ น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช รวมเป็น 

2 คน และประทับตราส�าคัญของบริษัท 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลอืกให้

กลับเข้ามารับต�าแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน 

ส่วนปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 

 ทั้งนี้ ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจาก

เหตุผล และความจ�าเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว  

เป็นกรรมการอิสระต่อไป

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการก�าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์

ทางธรุกจิของบรษิัทเพือ่ประโยชน์สูงสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ และการตดิตามการด�าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ของบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรวมถึงอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

 2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท

 3. ก�ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายจดัการ หรอืบคุคลใด ๆ  ซึง่ได้รบัมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด 

 4. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

 5. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อ

ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการใช้อ�านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย 

 6. ก�าหนดอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากอ�านาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ในข้อก�าหนดบริษัท

ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณการลงทุน การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนอนุมัติการเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ 

รวมถงึการแต่งตัง้กรรมการทีอ่อกระหว่างปี การแต่งตัง้กรรมการเฉพาะเรือ่ง การก�าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

การก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 7. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด และก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยดังกล่าว 

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 8. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ�านาจผูกพันบริษัทได้

 9. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่อาจเกิดขึ้น และก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม 

ดูแลให้ผูบ้รหิารมรีะบบหรือกระบวนการทีม่ปีระสิทธิภาพในการบรหิารจัดการความเสีย่ง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธรุกิจทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

 10. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความ

ส�าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมคีวามส�าคญัตามอ�านาจการอนมุตั ิโดยมุง่เน้นให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

โดยรวม

 11. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ

 12. จัดให้มีระบบหรือกลไกการก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน  

เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 13. เป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

 15. จดัให้มรีะบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม และมกีระบวนการ

สรรหาทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการข้ึนไปถงึประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จะได้รบัการแต่งตัง้

โดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท

 16. กรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 17. กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจส�าคัญ

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท

 18. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถ้อืหุ้น ทัง้นี ้ในการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และ/หรอื ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์

 19. พจิารณาอนมุตัทิ�ารายการเกีย่วโยงกนั เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนุมติัจากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ท้ังน้ี ในการพจิารณา

อนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์

 20. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ หรือปรึกษาหารือ

ประเด็นต่าง ๆ เพือ่ปรับปรงุพฒันาด้านต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบและด�าเนนิการเกีย่วกบั

ประเด็นดังกล่าว และรายงานแก่ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

 21. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 22. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจ 

มอบหมายเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้น ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทน้ัน จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบ

อ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษิัทสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน)  

อาจมส่ีวนได้เสีย หรอือาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิัท หรอืบรษิัทย่อยของบริษัท 

ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

 เพื่อให้การแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ในเรื่องการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัท 

จึงก�าหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตาม

กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ของบริษัท

 2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ

บริษัทและกฎหมาย ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะน�าเสนอข้อมูลและเพียงพอที่

กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็น

ในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม ตลอดจนมีบทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 3. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนิน

การประชุมตามล�าดับระเบียบวาระการประชุมท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

 4. มบีทบาทในการควบคมุการประชมุให้มปีระสิทธภิาพเป็นไปตามระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิัท สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

 5. สนบัสนนุและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิัทปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่ความรับผดิชอบ 

และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 6. ดแูล ตดิตามการบรหิารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้

 7. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 8. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

 9. เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการและ

ฝ่ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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การประชุมของคณะกรรมการ

 บริษัทมีการพิจารณาก�าหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ

ทุกคนรับทราบและสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือให้เข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปีอย่างน้อย  

6 ครั้ง ซ่ึงก�าหนดการดังกล่าว บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น  

โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชุม ระเบยีบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้า

ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

การเข้าร่วมประชุมและจ�านวนครั้งการประชุมของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ ดังนี้

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

เพื่อการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ในปี 2563 มีการ

ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งประธานกรรมการได้สรุปผลการประชุมและ

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและแจ้งให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและด�าเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

6. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

3. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์1

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

5. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2

7. น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

1. นายวิชัย อัสสรัตน์ 

กรรมการที่ลาออก

กรรมการ
BOD AC NRC CG/SD RM AGM EGM

ปี 2563

9/9 2/2 1 1

9/9 5/5 2/2 2/2 1 1

9/9 1/1 1 1

4/4 3/3 1/1 1/1 - 1

9/9 5/5 2/2 2/2 1 1

9/9 2/2 1/1 1 1

8/9

4/5 2/2 1/1

1/1

-

1

-

1

-

BOD = คณะกรรมการบริษัท    AC = คณะกรรมการตรวจสอบ  RM = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน AGM = ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  EGM = ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
CG/SD = คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
หมายเหตุ: 
1 ได้แต่งตั้ง ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 แทนนายวิชัย อัสสรัตน์ กรรมการที่ลาออก
2 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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2. ผู้บริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารมีจ�านวน 4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุห์บัญชี 1 ท่าน ประกอบด้วย 

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ�าวันทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไป

ตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด�าเนนิงานของบรษิัท เพือ่ประโยชน์ของบรษิัท และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั กฎระเบยีบ ค�าสัง่ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 

ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน

และอ�านาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

 3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

 4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าท่ีและด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 5. มอี�านาจก�าหนดและปรบัเปลีย่นโครงสร้างการจดัการ การบรหิารของบรษิัทให้สอดคล้องกบันโยบายการด�าเนนิการของบริษัท 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

1. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์1

4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

4. นางอภิร์มณ โพธิ์ศรี2

6. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

3. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

3. น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

2. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

5. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

5. น.ส.สุภาภรณ์ ฉันวงษ์งาม

7. น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

คณะกรรมการ

ชื่อ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ต�าแหน่ง

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการขายและการตลาด 

ประธาน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

-

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุห์บัญชี

-

-

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

-

กรรมการ

-

ประธาน

กรรมการ

-

-

กรรมการ
บรรษัทภิบาลและการ

พัฒนาความยั่งยืน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

-

-

ประธาน

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

1 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563
2 แต่งตั้งนางอภิร์มณ โพธิ์ศรี ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แทน น.ส.ธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ ที่ได้ลาออก
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม

 6. มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับพนักงานในระดับท่ีต�่ากว่าประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนดของบริษัท

 7. มอี�านาจในการออก แก้ไข เพิม่เตมิ ปรบัปรงุ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และค�าสัง่เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของบรษิัท เพือ่ให้การปฏบิตังิาน

เป็นไปตามนโยบายบริษัทที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

 8. มอบอ�านาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน และ/หรือ ด�าเนินการในเรื่องใด ๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์อ�านาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้

 9. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 10. มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายด�าเนินการต่าง ๆ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัท ในวงเงินที่ได้รับการ

อนุมัติไว้ รวมทั้งมีอ�านาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินงานของบริษัท ตามอ�านาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท

 11. มีอ�านาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท ภายในวงเงินที่ก�าหนดจากคณะกรรมการบริษัทตามตารางอ�านาจอนุมัติ

 12. ด�าเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน 

หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้กับบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 

เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

3. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
 น.ส.ธนัชพรรณ เทยีนทพิศิร ิเป็นเลขานกุารคณะกรรมการและเลขานุการบรษิัท เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ท้ังนี้ ข้อมูลประวัติและการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท ปรากฏในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

4. ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี 
 • น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยมปีระวตัแิละการอบรมอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

 • น.ส.สภุาภรณ์ ฉนัวงษ์งาม เป็นผูค้วบคมุดแูลการท�าบญัช ี(สมห์ุบญัช)ี มคีณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมปีระวติัและการอบรมอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ค่าตอบแทนรายเดือน (คน: เดือน)

ส�าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธาน

• กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

• ประธาน

• กรรมการ

ผลประโยชน์อื่นใด

ค่าเบี้ยประชุม ส�าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท: ครั้ง)

(จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น)

คณะกรรมการบริษัท

• ประธาน

• กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• ประธาน

• กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ประธาน

• กรรมการ

รายละเอียด ปี 2563

20,000 บาท/คน/เดือน

22,500 บาท/ครั้ง/คน

15,000 บาท/ครั้ง/คน

15,000 บาท/ครั้ง/คน

10,000 บาท/ครั้ง/คน

ไม่มี

15,000 บาท/ครั้ง/คน

10,000 บาท/ครั้ง/คน

15,000 บาท/ครั้ง/คน

10,000 บาท/ครั้ง/คน

15,000 บาท/ครั้ง/คน

10,000 บาท/ครั้ง/คน

 ทั้งนี้ กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

 2) โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 

 ให้คณะกรรมการเป็นผูม้อี�านาจในการจดัสรรเงินค่าตอบแทนดงักล่าวส�าหรบัปี 2563 ให้แก่กรรมการบรษิัทตามความเหมาะสม  

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องค�านึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับ

การเปรยีบเทยีบอ้างองิบรษัิท ซึง่อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกบับรษิัท และค่าตอบแทนถวัเฉลีย่ตามขนาดธุรกจิที่ใกล้เคยีงกันกบับริษัท 

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�าไรของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม 

โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี 
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 3) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

 ค่าตอบแทนผู้บริหารจ�านวน 4 คน ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 4) ค่าตอบแทนอื่น

 - ไม่มี -

 5) นโยบายและวิธีก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมท้ังเสนอหลกัการและจ�านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ส�าหรับปี 2563 ดังนี้ 

1 แต่งตัง้ ศ.ดร.ศันสนย์ี ไชยโรจน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 สิงหาคม 2563 แทนนายวชิยั อัสสรตัน์ กรรมการทีล่าออก
2 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบื้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานพนักงานบริษัทแล้ว 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

6. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

3. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์1

5. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2

7. น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ
เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
เป็นผู้บริหาร

240,000.00

240,000.00

100,000.00

240,000.00

140,000.00

960,000.00

-

-

-

135,000.00 -

90,000.00

40,000.00

90,000.00

40,000.00

395,000.00

-

-

-

112,500.00

45,000.00

75,000.00

30,000.00

262,500.00

-

-

-

-

20,000.00

-

30,000.00

-

50,000.00

-

-

-

30,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

90,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405,000

482,500

210,000

455,000

220,000

1,772,500

-

-

-

ค่า
ตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม (บาท) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

โบนัส
กรรม
การ

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาลและ
พัฒนาความยั่งยืน

กรรมการที่ลาออก

1. นายวิชัย อัสสรัตน์ 

รวมเป็นเงิน

เงินเดือนและโบนัส

ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

14.35

1.04

0.61

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และเมือ่เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกบับรษิัทในอตุสาหกรรม

เดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ 

ที่มีคุณภาพไว้ 

 ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

 6) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาให้ความเหน็ชอบก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนมุตั ิโดยได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็น 3 ส่วน คือ 

 ก. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายเป็นประจ�าทุกเดือน ส�าหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท 

 ข. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่มาประชุม ส�าหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท 

 ค. ผลตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น โบนัสกรรมการ เป็นต้น ซ่ึงจัดสรรโดยค�านึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา 

ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทอื่น ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ 

ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�าไรของบริษัท 

 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่

ต้องการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ

รบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายเพ่ิมข้ึน น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ โดยการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการจะต้องไม่เกนิวงเงนิงบประมาณตามมตอินมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี และพิจารณาจดัสรรแก่กรรมการทกุคนตาม

ภาระหน้าที่รับผิดชอบและความเหมาะสม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 7) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เช่น เงินเดือน 

โบนสั เป็นต้น เพ่ือเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิัท ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวมกีารก�าหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทน

ของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาด ได้แก่ 1) ข้อมูลการส�ารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความ

เชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และก�าไรสุทธิ 3 ปี ย้อนหลัง รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพอเพียงที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพไว้ได้ 
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6. บุคลากร
 1) จ�านวนบุคลากร

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมพีนกังาน จ�านวนทัง้สิน้ 194 คน ตามล�าดบั โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ ดงันี้

 2) ค่าตอบแทนพนักงาน

 ในปี 2563 มีค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรก คิดค่าตอบแทนเป็น

จ�านวนเงินทั้งสิ้น 57.33 ล้านบาท ดังนี้ 

 3) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559

 4) ค่าตอบแทนอื่น

 - ไม่มี -

 5)  นโยบายพัฒนาบุคลากร

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานอย่างย่ิง โดยค�านึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท 

บริษัทจึงค�านึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน)

เงินเดือนและโบนัสรวม

 ฝ่ายการขายและการตลาด

ผลประโยชน์อื่น

 ฝ่าย Supply Chain and Procurement

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 ฝ่ายจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์

บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จ�ากัด

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 ฝ่ายคลังสินค้า1/

 ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จ�ากัด

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด

52

29.60

32

26.52

1

8

3

4

19

123

2

-

-

2

1.21

สายงาน

ค่าตอบแทน

รวม

จ�านวนพนักงาน (คน)

จ�านวนเงิน (หน่วยล้านบาท)

194

 ฝ่ายบริหาร

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ
1/ บริษัทได้ว่าจ้างซิลลิค ฟาร์มา ท�าหน้าที่ในการบริหารคลังสินค้าแทนบริษัท
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ทกุต�าแหน่ง โดยจดักระบวนการฝึกอบรม การประชุม และยงัมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถของพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ

8.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นส่ิงที่ส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นโดยครอบคลมุเนือ้หาหลกั

การส�าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส 

ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การด�าเนนิงานใด ๆ  ของบรษิัทเป็นไปด้วย

ความเป็นธรรม และค�านงึถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพืน้

ฐานต่าง ๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์ และในฐานะผูถ้อืหุน้หรอืเป็นเจ้าของบรษิัท ด้วยวธิกีารตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืได้ 

โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ  

การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบรษิัท การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้แสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุอย่างเป็นอิสระ รวมถงึการร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษิัท 

เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญ และมีผลต่อทิศทางใน

การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท การแก้ไขหนงัสือบรคิณห์สนธ ิ ข้อบงัคบัของบรษิัท ทัง้นี ้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวนหุ้นทีถ่อือยู่  

โดยแต่ละหุ้นมีสทิธิออกเสยีง 1 เสยีง และไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิิเศษเหนอืผูถ้อืหุน้รายอืน่

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ�านวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1.1) บรษิัทได้ก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ ภายในเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และใน

กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้อง

กับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

โดยจะจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด

 1.2) บรษิัทให้สิทธิแก่ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยในการเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาก�าหนดเป็นวาระการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คุีณสมบตัิ

เหมาะสมเพือ่เข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี โดยบรษิัทจะประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการที่ชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 1.3) บรษิัทจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุในวาระต่าง ๆ  อย่างเพยีงพอให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า ภายใน 

21 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 1.4) บรษิัทไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุ หรอืเปลีย่นแปลง

ข้อมลูส�าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระ

ทีม่คีวามส�าคัญและต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ

 1.5) บรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามเพือ่สอบถาม

ข้อมลูในแต่ละวาระ หรอืข้อมลูอืน่ ๆ  ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

 1.6) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมอบอ�านาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น 

หรือกรรมการอิสระของบริษัทตามที่เสนอ เป็นผู้รับมอบอ�านาจ

เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบ

หนังสือมอบฉันทะของบริษัทตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด 

และผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผ่านทาง

หน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้

 1.7) บรษิัทก�าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชมุ โดยค�านงึ

ถงึความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ และจัดให้มกีารใช้ระบบ Barcode 

ในการลงทะเบยีนและประมวลผลการลงคะแนน เพ่ือความสะดวก

รวดเร็ว และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

 1.8) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผูส้อบบญัชี เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้

อย่างพร้อมเพรียงกัน

 1.9) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน

วาระที่ส�าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ

หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผย 

ผลการลงคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ในแต่ละวาระให้ทีป่ระชมุทราบ พร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชุม

 1.10) การประชุมเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง 

เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ก่อน

การลงมติในวาระใด ๆ  ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ

และผูบ้รหิารทีต่อบประเดน็ข้อซกัถามและมกีารบนัทกึประเดน็ซกัถาม 

และข้อคิดเห็นทีส่�าคัญแสดงไว้ในรายงานการประชมุเพือ่ตรวจสอบได้

 1.11) บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมผู้ถือหุ้น 

และจัดท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบในที่ประชุม 

รวมทัง้ช่ือและนามสกลุของผูถ้ามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนน

ในแต่ละวาระโดยแยกจ�านวนเสยีงของผู้ถอืหุน้ทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

และกรรมการที่ลาประชุม โดยน�าส่งส�าเนารายงานการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th ภายใน 14 วนั 

นบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุ้น เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้

 1.12) บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมี

ความถกูต้อง ทนัเวลา เพือ่ให้ผูล้งทนุ ผูเ้กีย่วข้อง และผูส้นใจทัว่ไป

ได้รบัทราบผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื 

เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีประเด็นค�าถาม หรือ 

ข้อสงสยัประการใด สามารถตดิต่อได้ทีห่น่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์

โดยทางโทรศพัท์ 02-634-0225 หรอือเีมล ir@interpharma.co.th

หมวดที ่2 การปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable 

Treatment of Shareholders)

 บรษิัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายทกุกลุม่

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่

สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉนัทะ

ให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ

ผูถ้อืหุน้ โดยรายละเอยีดสทิธขิองผูถื้อหุน้ในเรือ่งต่าง ๆ  เป็นไปตามทีร่ะบุ

ในหมวดที่ 1 ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 (1) การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 1.1) บรษิัทมกีารดแูลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย

สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือแจ้ง 

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางทีบ่ริษัทก�าหนด ได้แก่ ทางไปรษณย์ี หรอื

น�าส่งท่ีประธานกรรมการบรษิัท หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตามที่อยู่ของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 

comsec@interpharma.co.th หรือทางเว็บไชต์บริษัท www.

interpharma.co.th ซึง่ผูร้บัเรือ่งร้องเรียนจะเป็นผูพ้จิารณาด�าเนนิ

การให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ง หรอืด�าเนนิการส่งเรือ่งให้ผูต้รวจสอบ

เรือ่งร้องเรยีน ซึง่เป็นบคุคล กลุม่บคุคล หรอืหน่วยงานทีพิ่จารณา

แล้วเหน็ว่าเหมาะสม โดยพจิารณาถึงความเป็นอสิระในการด�าเนนิ

การตามเน้ือหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนหรือการสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความ

คบืหน้า เพือ่ให้มัน่ใจว่ามีการด�าเนนิการทีเ่หมาะสมกบัข้อร้องเรยีน

ที่ได้รับ หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

เป็นเรื่องส�าคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือ มีผลต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

 1.2) บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นให้ชดัเจน

เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส 

ในการพจิารณาเพิม่หรอืไม่เพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้ส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

ข้างต้น เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ

หลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท และเป็นการ

ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอวาระการ

ประชุมดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน และต้องถอืครองหุน้

จนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิท�าหนังสือเสนอ 

เรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้นัน้ 

ผูถ้อืหุน้จะต้องระบวัุตถปุระสงค์ และรายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอ 

พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

 บรษิัทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการน�าเรือ่งเข้าบรรจเุป็น

วาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

 1) เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิัท โดยที่

ข้อเทจ็จรงิมไิด้แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกติในเรือ่ง

ดังกล่าว 

 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจที่บริษัทจะด�าเนินการได้ 

 3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับการ

พจิารณาจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และบรษิัทได้ด�าเนนิการก�าหนดเป็น

วาระการประชุมทุกครั้ง 

 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท 

 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและ

ระเบยีบต่าง ๆ  ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแลบรษิัท 

 6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

 7) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับ 

ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้ 

 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และได้รบัมติสนบัสนนุด้วยเสยีง

ที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

โดยทีข้่อเทจ็จรงิยงัไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมนียัส�าคญัจากข้อเทจ็จรงิ

ในขณะที่น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน 

 9) เรื่องที่บริษัทได้ด�าเนินการแล้ว 

 10) เรือ่งอืน่ ๆ  เช่น เรือ่งทีซ่�า้กบัเรือ่งที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว 

เป็นต้น 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

บริษัทจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดังกล่าวไว้

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เลขานุการบรษิัทจะพิจารณากล่ันกรองและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพือ่พจิารณาและสรุปให้ความเหน็เพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ 

โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

 1.3) ก�าหนดวธิกีารให้ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอชือ่บคุคลให้

เข้ารับการพิจารณาเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อ

ผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

พร้อมข้อมลูประกอบการพจิารณาด้านคณุสมบตั ิและการให้ความ

ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ

ชือ่บคุคลให้เข้ารบัการพจิารณาเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการดงักล่าว

ข้างต้น เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ

หลายคนซ่ึงถอืหุน้และมีสิทธอิอกเสยีงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้น

อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึง

วนัทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ มสีทิธเิสนอชือ่บคุคลเพือ่ให้เข้ารบั

การพิจารณาเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

 บุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคับของบรษัิท รวมทัง้

มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทก�าหนด คุณสมบัติของกรรมการ 

ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่

สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 

มีประวัติการท�างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุม

คณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ เป็นต้น

 รายช่ือบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและน�า

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะน�าเสนอรายชื่อ

ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะ

กรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

 1.4) เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง

กรรมการเป็นรายคน โดยการเลือกและแต่งต้ังกรรมการเป็นไป

ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี

คะแนนเสยีงเท่ากับหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง และในการเลือกตัง้กรรมการ

ให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้น

มีสิทธิเลือกต้ังบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกิน

จ�านวนกรรมการท่ีเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงไม่ได้ 

และในกรณเีลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บคุคลที่ได้รับ

คะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณี

ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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เกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือจะพึงเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ให้ประธาน

ทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด ซึง่กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้จะต้อง

ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นให้ถอืคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น ซึง่มาประชมุและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน

 1.5) บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเพิ่มวาระการประชุมในที่

ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะ

วาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุม

ก่อนตดัสนิใจ รวมทัง้ไม่จ�ากดัสิทธิในการเข้าประชมุของผู้ถอืหุ้นท่ีมาสาย 

เป็นต้น 

 นอกจากนี ้บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกัน

ใช้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการท่ีสามารถสร้างความม่ันใจได้ว่า 

นโยบายดงักล่าวเป็นทีร่บัทราบ และมกีารปฏิบัตติามอย่างเคร่งครดั 

มีดังนี้

 (2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูล

ภายในและซ้ือขายหลกัทรพัย์ (Insider Trading Policy) เป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อป้องกันกรณีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ 

แก่ตนเองหรอืผูอ่ื้นในทางมชิอบ เช่น การซ้ือขายหลกัทรพัย์โดยใช้

ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร

ในสายงานบญัชีหรอืการเงินหรอืเทยีบเท่า และพนกังานในหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายใน ซึง่มผีลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย์

ของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  

และห้ามบุคคลดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง  

คูส่มรส บตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยตรง

หรือทางอ้อม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี และหลังการเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

 2.2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงาน

ที่ได้รับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งอาจมีผลต่อ

การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท หรอืบรษิัทจดทะเบยีน

อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทดังกล่าวโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม จนกว่าจะพ้นระยะ

เวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ได้มกีารเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณชนแล้ว

 2.3) ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมหีน้าทีร่ายงาน

การถอืครองหลกัทรพัย์ท่ีออกโดยบรษัิท ซ่ึงเป็นของตนเอง คูส่มรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ

แจ้งการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรพัย์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

เป็นประจ�า

 2.4) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เก่ียวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้

พจิารณาธรุกรรมของบรษิัททีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

และตัดสนิใจเพือ่ประโยชน์ของบรษิัทโดยรวม ทัง้น้ี กรรมการและ

ผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียกบัธรุกรรมทีท่�ากบับรษิัทต้องไม่มส่ีวนร่วม

ในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขั้นตอน

หรือมาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท

หมวดที ่3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders 

in Corporate Governance)

 บรษิัทได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน 

และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า 

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคม และชุมชน เป็นต้น  

ในการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัได้ค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย

ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านสิทธิมนุษยชน 

 • บรษิัทยดึถอืหลกัสทิธมินษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัร่ิวมกนั 

โดยค�านึงถึงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคล ไม่กระท�าใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ซึง่บรษิัทจะไม่ข้องเกีย่วกบัหน่วยงาน องค์กร หรอืบคุคลใด

ทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชนทกุกรณ ีและไม่สนบัสนนุกจิการทีล่ะเมดิหลกั

สิทธิมนุษยชน 

 • บรษิัทส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพด้วยการ

ไม่เลอืกปฏบิติั ส่งเสรมิความเสมอภาคแก่ผูด้้อยโอกาส และคนพกิาร 

รวมทัง้ส่งเสรมิความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญงิชาย ไม่แบ่งแยก

เพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก 

 2. ด้านเคารพทรัพย์สินทางปัญญา 

 • พนักงานทกุคนมหีน้าท่ีรกัษาความลบัทางการค้า อนัได้แก่ 

ข้อมลูทางธรุกิจ และข้อมลูอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิัท ซึง่พนกังาน

ต้องปกป้องกนัรกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลับของบรษิทั หรอืคู่ค้าทางธุรกิจ

ของบรษิัท โดยภาระหน้าที่ในการป้องกนัรกัษาข้อมลูนี ้จะต่อเนือ่ง

ไปจนถึงเม่ือพนักงานผู้น้ันได้ออกจากบริษัท โดยจัดให้มีการ

สัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน พร้อมลงนามท�าเป็นหนังสือรับทราบ

ไว้ด้วย

 • บรษิัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รบัอนญุาต จนท�าให้

เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดทางกฎหมายใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

 • บริษัทไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ  

ซึง่ได้มาโดยวิธกีารทีม่ชิอบด้วยกฎหมาย หรอืผดิศลีธรรม รวมถงึบรษิทั

จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น 
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 3. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น 

 นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 

และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจ�านวนหุ้น สิทธิ

ในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง 

ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว  

ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านช่องทางที่

บรษิัทก�าหนด โดยทกุ ๆ  ข้อคดิเหน็จะได้รบัการรวบรวมเพือ่เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงาน  

 บรษิัทให้ความส�าคญักบัพนกังานโดยถอืว่าเป็นทรพัยากร

ทีม่ค่ีา มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาความสามารถพนักงานทกุคนอย่างต่อเนือ่ง 

ให้ความมัน่ใจในคณุภาพชวีติการท�างานของพนกังานทดัเทยีมบรษิัท

ชัน้น�า มคีวามสขุในการท�างาน ความภาคภูมใิจ และสร้างความผกูพัน

ต่อองค์กร ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดท�าโครงการต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุน

และเสรมิสร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกนั เพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ  

เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานและ

รับมือกับสภาวการณ์ในทุกด้านที่อาจมีผลกระทบโดยองค์รวม 

นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับ

ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม ตลอดจนมุ่ง

พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนื สร้างความพงึพอใจและความผูกพนั

แก่ลูกค้า รวมทัง้จัดให้มหีน่วยงานรบัผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ

ในสินค้า ค�าปรกึษาวธิกีารแก้ปัญหา และรบัข้อร้องเรยีน เพือ่ให้ลกูค้า

ได้รบัความพึงพอใจอย่างทีส่ดุในสนิค้าและบรกิารระดบัมาตรฐานสากล

คู่ค้า 

 บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

ค�ามัน่ท่ีให้ไว้กบัลกูค้าอย่างเคร่งครดั โดยยดึถือการปฏบิตัติามสัญญา

ต่อคู่ค้าอย่างยตุธิรรม สร้างความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์และความร่วมมอื 

ทีด่ ีเพือ่พฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนนิธุรกจิร่วมกนั

ในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและ

ตรงตามก�าหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

โดยยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย และจรรยาบรรณทางธรุกจิ ทีผ่่านมาบรษิทัไม่มข้ีอพิพาทใด ๆ  

ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ 

 บริษัทรักษาค�ามั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

หน้าทีท่ีพึ่งมีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครดั ทัง้เจ้าหน้ีทางธรุกิจ เจ้าหนีส้ถาบนั

การเงิน เป็นต้น และนอกจากน้ี บรษิัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

ต่าง ๆ ของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้อีกด้วย

สังคมและส่วนรวม 

 บรษิัทจะด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ทกุฝ่ายและถือม่ันในการพฒันาคณุภาพชีวติให้ดีย่ิงขึน้ในทกุท้องถิน่

ทีบ่รษิทัได้เข้าไปด�าเนนิงานเพือ่สงัคมในด้านต่าง ๆ  รวมทัง้การช่วยเหลอื

บรรเทาอทุกภยัและสาธารณภยั นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิให้พนกังาน

และผูเ้กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดทีีท่�าประโยชน์

ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตเคยีงคูกั่นไปอย่างย่ังยืน แม้กระทัง่

ในช่วงทีเ่กดิภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ บรษิัทกย็งัคงด�าเนินกจิกรรม

เพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง โดยทุม่เทความคดิสร้างสรรค์ ความรู้ 

ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโครงการ

เพือ่สงัคมให้มปีระสทิธผิล ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสงูสุด

สิ่งแวดล้อม 

 บริษัทร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิและการใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า และรกัษา

สมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อาทิ การน�ากระดาษใช้แล้วน�ากลับ

มาใช้ในงานชั่วคราวที่ไม่เป็นทางการ การส่งเสริมการพัฒนา

ผลติภณัฑ์โดยค�านงึถงึการเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นต้น พร้อมทัง้ 

ส่งเสรมิให้พนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 บริษัทก�าหนดให้มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ที่พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการกระท�าที่

ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระท�าที่ส่อถึงการทุจริต หรือ

พฤตกิรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบรษิัท ได้มีช่องทางใน

การร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสมายงับรษิัท โดยผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน 

ได้แก่ ผู้พบเห็น ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเอง

จะได้รบัความเสยีหายหรอืผลกระทบหรอืไม่ก็ตามจากการด�าเนนิ

ธรุกจิของบรษิัท หรอืจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานของบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบของรฐั หรอืหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ธรุกจิ นโยบาย และระเบียบข้อบงัคบัของบรษิัท รวมถงึการกระท�า

ที่อาจส่อถึงการทุจริต

 ผูท้ีพ่บเห็นการละเมดิสามารถแจ้งการพบเห็นดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการตามช่องทางที่บริษัทก�าหนด ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้ง

เข้ามาจะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป และ

ผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด

 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

 • บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือ

ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ

 • บรษิัทจะเปิดเผยข้อมลูเท่าทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถงึความ

ปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • ผูท้ี่ได้รบัความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหาย

ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

 • บริษัทจะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง

เบาะแสหรอืผูร้้องเรยีน ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงต�าแหน่งงาน 

ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน เลิกจ้าง หรือกระท�าการ

อืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จ้งเบาะแส

หรอืผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแส 

การกระท�าผิดหรือข้อร้องเรียน

(1) ทางไปรษณีย์ หรือน�าส่งที่

 ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ�ากดั (มหาชน) เลขที ่140/9-10 อาคาร

ไอทเีอฟ ทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ์ เขตบางรกั 

กรงุเทพฯ 10500

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล 

 comsec@interpharma.co.th

(3) เว็บไซต์ของบริษัท

 www.interpharma.co.th 

กระบวนการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

 บรษิัทเปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทางการร้องเรียนและ

แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและ

สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

 (1) เมือ่ได้รบัการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ

จะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ

สบืสวนข้อเทจ็จรงิ เป็นผูก้ลัน่กรองสบืสวนข้อเทจ็จรงิ และแจ้งผล

การตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

 (2) หากการสบืสวนข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่าข้อมลู หรือหลกั

ฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู ้ถูกกล่าวหาได้กระท�าผิดจริง 

บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์

ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่า

ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดตามที่ถูกกล่าวหา 

 (3) หากผูถ้กูกล่าวหาได้กระท�าผดิจรงิ ผูก้ระท�าผดิไม่ว่า

จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระท�าผิด

จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบทีบ่รษิัทก�าหนดไว้ 

และหากการกระท�าผิดนั้นเป็นการกระท�าที่ผิดต่อกฎหมาย  

ผูก้ระท�าผดินัน้อาจจะต้องได้รบัโทษทางกฎหมาย ทัง้นี ้โทษทางวนิยั

ตามระเบียบของบริษัท ค�าตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 (4) การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 

กรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการ

เพือ่ทราบและรายงานผลให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นผูร้้องเรยีนทราบ 

หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and 

Transparency) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูทีส่�าคัญทีม่ี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัทัง้หมดได้รบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั 

โดยท�าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และ

สาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

 1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ทีก่�าหนด โดยผ่าน

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสารสนเทศที่

ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงิน แบบแสดง

รายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 

และสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตกุารณ์ ได้แก่ การได้มาจ�าหน่ายไป 

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพ่ิมทุน/การลดทุน การออก

หลกัทรพัย์ใหม่ การซือ้หุ้นคนื เป็นต้น ให้ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

และเผยแพร่ข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบริษัท

 2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดท�า 

ค�าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

ทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

 3. จดัท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คูกั่บรายงานของผู้สอบบญัชใีนรายงานประจ�าปี 

 4. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้บริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อท�าการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้

ประธานกรรมการบริษัทรับทราบ 

 5. คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจ้งให้บรษิัททราบ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืครอง

หลกัทรพัย์ของบรษิัท และให้กรรมการแจ้งการเปลีย่นแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

 6. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 7. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ  และจ�านวนครัง้การเข้า

ประชุมเป็นรายบุคคล 

 8. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชดุย่อยเป็นรายบคุคล รวมทัง้เปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้รหิารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 

56-2)

 9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ�านวนค่าตอบแทนที่

กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

 10. เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับดแูลกจิการและผลการปฏบัิติงานตามนโยบายแก่ผู้ถอืหุน้ โดยแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 

 11. เปิดเผยโครงการลงทนุทีส่�าคญัต่าง ๆ และผลกระทบทีม่ต่ีอโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมลู สารสนเทศผ่านระบบ SETLink

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

ข้อมูลขั้นต�่าที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท�าอย่างสม�่าเสมอและน�าเสนอข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน

 นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มหีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทุนสถาบนั ผู้ถอืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์

หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นปัจจุบัน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ

โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล ir@interpharma.co.th และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย  

นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้รับทราบผลการด�าเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน ค�าอธิบายและวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต และในปี 2563 บรษิัทได้จดักจิกรรมในรปูแบบต่าง ๆ  

เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานและสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

 

 

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ 4 ช่องทาง

 1. จดหมาย: บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  

    กรุงเทพฯ 10500

 2. E-mail: ir@interpharma.co.th

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

พบกองทุนนักลงทุน one-on-one

เข้าร่วมกิจกรรมงาน Opportunity Day

จัดท�าจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท

กิจกรรม จ�านวนครั้ง

7

7

8

3

7

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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งานประจ�าวนัออกจากกนัอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  

ซ่ึงประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารไม่ได้เป็นบคุคล

เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่าง

การก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า 

ทัง้น้ี บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบระหว่างคณะ

กรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�านาจ

การด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ในการก�าหนด

นโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู ้บริหารในระดับ

นโยบาย ขณะทีผู้่บรหิารท�าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิัทในด้านต่าง ๆ 

ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วม

บริหารงานปกติประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าใน

การด�าเนนิธรุกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

อย่างสม�า่เสมอ ในขณะทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารรบัผดิชอบเกีย่วกบั

การบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท

 6) คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 

คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความ

ย่ังยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ

รับทราบ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อก�าหนดหน้าที่และความ 

รับผิดชอบตามขอบเขตอ�านาจอนุมัติที่คณะกรรมการก�าหนด  

ซึ่งได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวบนหน้า

เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งน้ี ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�า

ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ

แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งชุดอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสมกบั

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างกัน

ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการ

จัดการหรือการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงปรึกษาหารือ

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ การปรึกษา

หารือหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ  รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเป็นประจ�าปีทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลแก่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและด�าเนินการเกี่ยวกับประเด็น 

ดังกล่าว และรายงานแก่ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มี

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมท�าหน้าที่เลขานุการคณะ

กรรมการบริษัท มหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ

 3. โทรศัพท์: 02-634-0225

 4. เว็บไซต์: www.interpharma.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยบคุคล ซึง่มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กับบรษิัท 

โดยเป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของบริษัท  

โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด�าเนินงานท้ังระยะสั้น 

ระยะยาว ตลอดจนก�าหนดนโยบายการเงนิ การบริหารความเส่ียง 

และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับ

ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทและผล

การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

อย่างเป็นอิสระ 

 2) คณะกรรมการบรษัิทมจี�านวนกรรมการเพียงพอทีจ่ะ

ก�ากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ 

ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทให้มีจ�านวนตามท่ี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจ�านวน

อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 3) ปัจจบัุนโครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทมจี�านวน 7 คน 

ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 3 คน และกรรมการ

อสิระจ�านวน 4 คน โดยมสัีดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึง่หนึง่

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้

ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ท�าให้

เกดิการถ่วงดลุในการออกเสยีงในการพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตลอดจน

สอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อบรษิัท ทัง้นี ้กรรมการอสิระของบริษัทจ�านวน 3 คน ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และให้มี

จ�านวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทัง้กรรมการอสิระ

และกรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วข้องทกุประการ

 4) คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระ

การด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

จะพจิารณาจากเหตผุลและความจ�าเป็นตามทีบ่รษิัทเสนอ และอนุมัติ

เลือกให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

 5) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอ�านาจและความ 

รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และการบริหาร

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ

ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง

ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการด�าเนินการเก่ียวกบั

การประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ

สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับข้อก�าหนด

ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัท 

ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน

รายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

การก�าหนดจ�านวนบรษิัทจดทะเบยีนทีก่รรมการบรษิัทจะไปด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ 

 • คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการ

ก�ากับดูแลกิจการได้อย่างเต็มท่ี จึงได้ก�าหนดนโยบายการด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการ ดังนี้

 1. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียนอื่นของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะกรรมการบรษิัท จงึได้ก�าหนดนโยบาย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอืน่ของกรรมการ

แต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท 

 2. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยหรอื

บริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยหรอืบรษัิทร่วมของผู้บรหิารระดบัสงู/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทจะส่งบุคคลท่ีได้รับความ 

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ

และผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลและก�าหนดนโยบาย

การบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจ�านวน

บุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วน

การถอืหุน้ของบรษิัทในบรษิัทย่อยหรอืเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน

เป็นส�าคัญ

 2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  

4 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันา

ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ

จ�านวน 3 คน มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

ที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ โดยมกีรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้าน

บัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่า

เชือ่ถอืของงบการเงนิได้ โดยกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทาน

การด�าเนนิงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบยีบข้อบงัคับ ตลอดจน

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล 

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและมาตรฐาน

บัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสอบทานให้มีระบบ

การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร 

ความเสี่ยงที่เพียงพอ รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิติัหน้าทีแ่ละแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันบริษัท

ใช้บรกิารงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นหน่วย

ปฏิบัติงาน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง 

มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจ�า โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชี

ในเรื่องต่าง ๆ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ี

พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลทีเ่หมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัททีค่รบวาระ และ/หรือ มีต�าแหน่งว่างลง และ/หรอื 

แต่งต้ังเพิม่ โดยค�านึงถึงความหลากหลาย ทางด้านความรู ้ ความ

เช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ

บรษิัทพจิารณาต่อไป รวมถงึการสรรหา คดัเลอืก พจิารณาคณุสมบตัิ

ของผูบ้รหิารสงูสดุทีเ่หมาะสมกบัการบรหิารจดัการธรุกจิของบรษิัท 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา

ก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ

และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัให้สอดคล้องกับภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

ผลงาน ผลการด�าเนนิงานของบรษิัทโดยรวม และเปรยีบเทยีบกบั

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

มีหน้าที่ก�ากับ ดูแลบริษัทให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย เพือ่สร้างความเชือ่มัน่

ต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน

นโยบายการเตบิโตขององค์กรอย่างย่ังยนื อนัเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่

ต่อการพฒันาอย่างย่ังยืนของสังคม เพ่ือให้เกิดแนวทางการด�าเนนิ

งานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน  

ที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกัน

โดยทัว่ไป รวมทัง้ไม่เป็นท่ีขดัแย้งกบักฎหมายต่าง ๆ  ทีบ่รษิทัยึดถอืปฏบิตัิ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 

ตดิตาม ความเสีย่งทีส่�าคญัในการประกอบธรุกจิทีม่าจากทัง้ปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิข้ึน

ของความเสีย่งที่ได้ระบไุว้ เพือ่จดัล�าดบัความเสีย่ง และมวีธีิจดัการ

ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคณะท�างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นหวัหน้าของคณะท�างานมกีารสือ่สาร

ให้กบัพนกังานในบรษิัททราบและตระหนกัต่อความเสีย่ง ผลกระทบ

ที่อาจส่งผลต่อบริษัท เพื่อช่วยกันบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

 3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

 1) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

ตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรร

เวลาได้อย่างเหมาะสม หรอือย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมี

การประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ

ตามความจ�าเป็น โดยจะแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการจดัเวลาและ

เข้าร่วมประชุมได้

 2) บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี 

 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมี

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธาน

กรรมการหรือบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม

พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ

ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ

ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอ เว้นแต่เป็นกรณจี�าเป็นเร่งด่วน 

เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัด

ประชุมโดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 5) ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และเลขานุการบริษัท เป็นผู ้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรือ่งส�าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระ

การประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ชัดเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพือ่ให้กรรมการบรษิัท

สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

 6) คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการพิจารณาวาระ

ทบทวนและอนมุตัวิิสัยทศัน์ ภารกจิหรอืกลยทุธ์ของบรษิัทในรอบปี

ทีผ่่านมา และ/หรอืการทบทวนกลยทุธ์ของบรษัิทให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 7) ประธานกรรมการ ซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม

มบีทบาทในการเป็นผูน้�าและควบคมุการประชมุให้เป็นไปอย่างราบรืน่ 

สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระ การตัดสินใจไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

รวมถงึการจดัสรรเวลาให้กรรมการอภปิรายสาระส�าคญัอย่างเพียงพอ

 8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเชิญผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  

เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับ

ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

 9) เมือ่สิน้สดุการประชมุ เลขานกุารบรษิัท เป็นผูมี้หน้าที่

จัดท�ารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธาน

กรรมการบรษิัทลงลายมือช่ือรบัรองความถูกต้อง ทัง้นี ้กรรมการ

บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุม

ที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของ

เอกสารความลับของบริษัท ณ ส�านักงานเลขานุการ และจัดเก็บ

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระ

การประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

 4. การประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย

 การประเมนิผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท 

มีการประเมินผลทั้งแบบคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 การประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัท

แบบทั้งคณะ 

 การประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการบรษิัทแบบ

ทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ต�ามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและ

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าที่

ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนา

ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีกระบวนการ

ในการประเมิน ดังนี้ 

 1. ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2. เลขานุการบรษิัทสรปุและเสนอผลการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 

 3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ

ผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท 

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

 การประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการบริษัททัง้คณะ (ประเมนิตนเอง) ได้แบ่งการประเมนิเป็นเป็น 6 หวัข้อหลกั ตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1)โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าทีข่องกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (6) การพัฒนาตนเอง

ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

 1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 2. เลขานกุารบรษิัทสรปุและเสนอผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิัทรายบคุคลต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลการประเมนิและแนวทางการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในปี 2563 บริษัทได้จัดท�าการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ผลการประเมินมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ มีคะแนนอยู่ในระดับ 85.41% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่า 85.71% ซึ่งอยู่

ในเกณฑ์ดมีาก โดยมีความเหน็ว่าคณะกรรมการบรษิัทมคีวามรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญในแต่ละด้าน และเหมาะสมในการท�าหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังพิจารณาได้จากการก�ากับดูแลให้การท�างานของฝ่ายจัดการสามารถด�าเนินได้ตาม

กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทได้มคีวามเห็นให้พฒันาการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษิัทอย่างต่อเน่ือง โดยให้มกีารพฒันาและ

ฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสิทธผิล และยกระดบัการปฏบิติังานให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และตามที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดไว้

 5. การพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมการพฒันาความรูใ้ห้แก่กรรมการบรษิัทเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ได้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ นวัตกรรม การบริหารจัดการแนวใหม่ของธุรกิจที่มีการแข่งขัน

ตลอดเวลา สามารถน�าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการใน

หลกัสตูรกรรมการ โดยมรีายละเอยีดประวตักิารอบรมกรรมการแสดงในหวัข้อ “คณะกรรมการบรษิัท” และ “รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ

และผู้บริหาร” ในแนบรายงาน 56-1 และในปี 2563 กรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คือ นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ กรรมการอิสระ

91%-100%

71%-80%

ต�่ากว่า 60%

81%- 90%

60%-70%

ช่วงคะแนน ความหมาย

ดีเยี่ยม

ดี

ควรปรับปรุง

ดีมาก

พอสมควร

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 6. การสรรหากรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีหน้าทีส่รรหาบคุคลผูท้รงคณุวฒิุเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออก

ตามวาระหรอืในกรณอีืน่ ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เข้ารบัการเลือกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น

ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น�า 

วสัิยทศัน์กว้างไกล เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท�างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ โดยค�านึงถึงองค์ประกอบส�าคัญ ดังนี้

 1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ คือ

 • ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)

 • การตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล (Informed Judgment)

 • ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

 • ยึดมั่นในการท�างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

 • คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ามีความส�าคัญ

 2. ความรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านท่ีจ�าเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�าหนด กลยทุธ์ นโยบาย และ 

    ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

 • ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)

 • ความรูท้างบญัชแีละการเงนิ (Accounting and Finance)

 • การบรหิารจัดการองค์กรรวมถงึการบริหารจัดการด้านทรพัยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource  Management)

 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 • การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)

 • ความรูเ้กีย่วกับธรุกจิของบรษิัท (Industry Knowledge)

 • ความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing)

 • การก�าหนดวสัิยทศัน์และกลยทุธ์ (Strategic Planning)

 • ความรู้และความช�านาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3-5 ปี 

Director Accreditation Program = DAP   Director Certification Program = DCP
Financial Statements for Directors = FSD  Advanced Audit Committee Program = AACP
Board Nomination and Compensation Program = BNCP 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

3. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

5. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

7. น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

6. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช 

4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรการอบรม IODต�าแหน่ง

DAP 124/2016

DCP 211/2015

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

FSD 11/2011กรรมการอิสระ

DCP 167/2012

DAP 152/2018

กรรมการเป็นผู้บริหาร

กรรมการเป็นผู้บริหาร

DCP 244/2017

ITG 15/2020

DAP 152/2018

กรรมการอิสระ

กรรมการเป็นผู้บริหาร

BNCP 10/2020

DCP 277/2019

AACP 34/2019

DAP 91/2011

กรรมการอิสระ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



69

ข้างหน้า รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกจิอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (Health and Safety Regulations) 

การวิจัยและพฒันา (Research and Development) ความรูเ้กีย่วกบั

การพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  (E-Commerce) หรอืการควบรวม

กิจการ (Merger and Acquisition) เป็นต้น

 ทัง้นี ้ให้ยดึถอืแนวทางปฏบิตัติาม หลกัเกณฑ์ กระบวนการ

และวิธกีารสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของบริษัท โดยมรีายละเอยีด 

ดังนี้

 1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการบรษิัท ผูถ้อืหุน้

แต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้น  

ต่อ 1 เสียง

 2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท 

ก�าหนดให้มกีารลงมตแิต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยให้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลท่ีได้รับการ

เสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททีละคน

 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจ�านวนกรรมการบริษัทท่ี

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคล ซึ่งได้รับการเลือกต้ัง 

ในล�าดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�านวนกรรมการบริษัทที่

จะพงึม ีให้ประธานทีป่ระชุมออกเสียงได้เพิม่ข้ึนอกี 1 เสียงเป็นเสยีง

ชี้ขาด

 กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากเหตุอื่น 

นอกจากการครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทให้คณะ

กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ

กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจาก

ต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

บรษิัทแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการบรษัิทได้เพยีงเท่าวาระทีย่งั

เหลอือยู่ของกรรมการบรษัิท ซึง่ตนแทน ท้ังนี ้มตกิารแต่งตัง้บคุคล

เข้าเป็นกรรมการบรษิัทแทนดังกล่าวต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

 • กรรมการอิสระ

 บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้

ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณ)ี เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน 

 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์

การคดัเลอืกกรรมการบรษิัท โดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าที่

เป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคณุสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม

ของกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ�ากดั และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 

และ/หรือ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดยกรรมการอิสระจะมคีณุวฒุกิาร

ศกึษา ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�างาน และ

ความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หาก

มกีรรมการอสิระคนหนึง่คนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะ

กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่

ก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้า

เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่

ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ 

โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ริหารบริษัท 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอ

ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*  

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท* และไม่เป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัชี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  

ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท* 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้

บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึน้เพือ่เป็นตวัแทน

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8. ไม่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น

ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมบรหิารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 

1% ของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัทีมี่

นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 * รวมถงึบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัท โดยมกีารตดัสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (Collective Decision) ได้

 ในกรณทีีบ่คุคลทีบ่รษิัทให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ

วิชาชพีเกนิมลูค่าทีก่�าหนดตามข้อ (4) หรอืข้อ (6) คณะกรรมการ

บรษิัทอาจผ่อนผนัให้ได้ หากเหน็ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็เป็นอสิระ และ

บรษิัทได้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนี้ในหนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุน้ในวาระ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

 ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ

ทางวิชาชพี ทีท่�าให้บคุคลดงักล่าวมคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนด 

 ข) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล

ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มี

การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ

ความเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกบั

การรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินปี ส�าหรับจัดท�าแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

ของบริษัท

 7. บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

 1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล

การจัดการของบริษัท รวมถึงการก�าหนดทิศทาง นโยบาย และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ

ผูถ้อืหุน้ และการตดิตามการด�าเนนิงานของคณะกรรมการชดุย่อย

ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอ�านาจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ 

วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงิน

ของบรษิัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่

สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัท

อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชี

มาประชุมร่วมกัน และน�าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะ

กรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส  

โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบรษิัท 

รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรบัผิดชอบของคณะ

กรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�ากับดูแลให้ฝ่าย

จัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

 2) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 การก�ากับดแูลกิจการมีการก�าหนดเป็นนโยบายอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร ซ่ึงทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัได้ให้ความเหน็ชอบ

นโยบายดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวน

นโยบาย และการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

 3) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง

และเป็นธรรม โดยมีการก�าหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็น 

ลายลักษณ์อักษร (www.interpharma.co.th หมวด IR) เพื่อให้

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย นโยบายและการปฏบิตัต่ิอพนกังาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า 

ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการ

ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และพิจารณามาตรการป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผย

รายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนในงบการเงิน ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด และมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการ

และผูบ้รหิารน�าข้อมลูของบรษิัทไปใช้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงัคบักบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิัทจดทะเบยีน หรอื

การได้มาและจ�าหน่ายไป ซึง่สนิทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบยีน แล้วแต่กรณี

 5) ระบบการควบคุมภายใน

 ระบบการควบคมุภายในเพือ่การก�ากบัดแูลและการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิติังานทีมี่ประสทิธภิาพ โดย

บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ 

บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัท

ย่อยมรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม โดยผูต้รวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บรษิัทมกีาร

ตดิตามประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบทีว่างไว้สามารถด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยจะมกีารประเมนิความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 

 6) การบริหารความเสี่ยง

 การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร โดยประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงให้

อยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรับได้ โดยมกีารจัดประชมุท้ังในระดบัผูบ้รหิารและระดบัผู้ปฏบิติัการของบรษิัท เพือ่ร่วมกันประเมนิความเสีย่ง/

ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจท�าให้องค์กร

เสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการก�าหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดที่

จะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

 8. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัทต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งผู้บริหาร 

หรอืหวัหน้างานทีส่�าคญัในทกุระดบัอย่างเหมาะสม และในการสรรหาบคุคลเพือ่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารจะต้องเป็นไปตาม

กระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
 โครงสร้างกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาความยัง่ยนื และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ปฏบิติัหน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 โดยม ีนายอมรศกัดิ ์เกตจุรญู เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงิน 

โดยนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมี 

น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

2. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์1

ชื่อ ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

1 ได้แต่งตัง้ ศ.ดร.ศนัสนย์ี ไชยโรจน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทนนายวชิยั อสัสรตัน์ ที่ได้ลาออก เมือ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2563 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
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 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ท�าการทบทวนและมีมติอนุมัติก�าหนดขอบเขต

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

 7. พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง บริษัทภายนอกเพื่อความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบริษัทภายนอกดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

 8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของบริษัทภายนอกที่ท�าหน้าที ่

ผู้ตรวจสอบภายใน 

 9 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน

 10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม

 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมข้ีอสงสัยว่ามรีายการหรอืการกระท�าดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบรษิัทหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่

อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

 ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท

เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย

กึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 การสรรหา

 1. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด

 2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับ

กลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลทีเ่หมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิัททีค่รบวาระ และ/หรอื มตี�าแหน่งว่างลง 

และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม โดยค�านึงถึงความหลากหลาย ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา

 4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

 5. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง

 6. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอ

บุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงดังกล่าว เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

ตลอดจนน�าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย

 7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งรายช่ือผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา

สืบทอดต�าแหน่งอย่างสม�่าเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง เมื่อต�าแหน่งว่างลง

 8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยมี นางอภิร์มณ โพธิ์ศรี ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

3. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ชื่อ ประเภทกรรมการต�าแหน่ง

กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 การพิจารณาค่าตอบแทน

 1. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท  

โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายนั้น

 2. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมท้ังที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับภาระ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพและศักยภาพ โดยเสนอให ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

 3. พจิารณาอนมุตัแิละทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบค่าตอบแทนส�าหรบัผูบ้ริหารสงูสดุของบรษิัท รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานประจ�าปี และพจิารณาปรบัอัตราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัท เพือ่เสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบริษัท 

 4. รับทราบเกณฑ์และแนวทางจัดสรรงบประมาณโบนัส (Performance Bonus) และการปรับเงินเดือนประจ�าปีของพนักงาน

และผูบ้รหิารข้ึนไป โดยพิจารณาจากปัจจัยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ  อาท ิผลประกอบการของบรษิัท อตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอือตุสาหกรรม

ที่ใกล้เคยีง เป็นต้น เพือ่จัดท�าภายใต้กรอบงบประมาณประจ�าปีและหลกัการบรหิารค่าตอบแทนทีผ่ลตอบแทนรวม (Total Compensation) 

ตามที่บริษัทก�าหนด

 5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน เพือ่สนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนให้บรรลตุามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็นและ

ความเหมาะสม

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนมีจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนืมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ กรรมการบรรษทั 

ภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีก 

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

 1. พิจารณา ทบทวน น�าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่องนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

 2. ดแูลให้ฝ่ายบรหิารจัดการน�านโยบายและแนวปฏบิติัต่าง ๆ  ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบรษิัทอย่างต่อเนือ่ง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติ

ดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล หรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กับ

มาตรฐานสากล

 3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้ก�าหนดไว้

 4. ตดิตามและส่ังการในกรณีท่ีการปฏิบัตงิานของฝ่ายจดัการและพนักงานมปีระเดน็ในการไม่ปฏบิติัตามนโยบายและแนวปฏบัิติ

1. ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.อดุม คชนิทร

3. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

ชื่อ ประเภทกรรมการต�าแหน่ง

กรรมการอิสระประธานกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาความยัง่ยนื 

กรรมการอิสระกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ที่วางไว้

 5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

 6. ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

 7. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

 8. ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 9. มีอ�านาจเชญิฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วข้องของบรษิัทมาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุ หรอืให้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

 10. การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 11. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาความย่ังยืนปีละ 1 ครัง้ หรอืตามความจ�าเป็นและความ

เหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการบรหิารความเส่ียงมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปี นบัจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ นอกจากพ้นต�าแหน่งตาม

วาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กร 

จะยอมรับ (Risk Tolerance) และน�าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึง

ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่ส�าคัญ

 2. วางกลยทุธ์และแผนการด�าเนนิการในการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ 

ติดตาม และก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

 3. ควบคมุ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการบริหารความเส่ียง และดแูลให้บรษิัทมกีารบรหิารและด�าเนนิการตามนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงที่บริษัทก�าหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

 4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ

มคีวามเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธิผลของระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่�าหนด

 5. พจิารณาการปรบัปรงุ แก้ไข และให้ความเหน็ต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบรหิารความเส่ียงด้านต่าง ๆ และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 6. รายงานสถานะความเสีย่งของบริษัท แนวทางท่ีต้องปรบัปรงุแก้ไข รวมถงึผลการด�าเนนิการต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส 

 7. ก�ากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย 

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์1

3. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

2. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

4. น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช

ชื่อ ประเภทกรรมการต�าแหน่ง

กรรมการอิสระประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1 ได้แต่งตั้ง ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายวิชัย อัสสรัตน์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยมี น.ส.นภาภรณ์ เดชอัคราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



76

และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. มีอ�านาจในการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 9. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารความเสี่ยง

 10. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่ส�าคัญ การประเมินสถานะความเส่ียงการบริหาร

ความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการด�าเนินงาน รวมถึงวิธีป้องกันและสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญ 

ซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

 11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม

8.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ  

โดยด�าเนนิการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะต้องได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทหรอืบคุคล

ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทก�าหนดไว้ได้ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ ์

ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

8.4 การก�ากับดูแลงานการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 1. บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างผลก�าไรและมีโอกาส 

ในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่บริษัท โดยตระหนัก

ถงึผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการลงทุน ผ่านการควบคมุและก�ากับดแูลการบรหิารงานในบรษิัทย่อย เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิัท 

ตลอดจนตดิตามการบรหิารงานเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษัิทได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพ่ิม

และความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ บริษัทก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการ

จัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้ 

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลและก�าหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท โดยจ�านวนบุคคลที่จะเข้าร่วม

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคัญ ส�าหรับการ

ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมจะพิจารณาตามความ

เหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการ

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ 

 1.2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 - ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้ก�าหนดไว้ 

 - ปฏิบตัหิน้าทีต่ามแต่ทีค่ณะกรรมการของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อยหรอืบริษัทร่วมนัน้

ก�าหนด 

 - พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานทั่วไป 
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ตามธรุกจิปกตขิองบรษิัทย่อยและบรษัิทร่วมนัน้ ตามแต่ทีก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อยและบรษิัทร่วมจะเหน็สมควร เพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปน้ี จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณีก่อนด�าเนินการ 

 2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย รวมถงึบคุคลทีเ่ก่ียวข้องของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าว มหีน้าทีแ่จ้งให้คณะกรรมการ

ของบรษิัทย่อยทราบถงึความสมัพนัธ์ และการท�าธรุกรรมกบับริษัทย่อยในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่ง

การท�ารายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าทีแ่จ้งเร่ืองดงักล่าว

ให้แก่บริษัททราบ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

 3. ให้บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท  

ผ่านการรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องน�าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการด�าเนินงาน

ให้กบับรษิัท เมือ่ได้รบัการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณทีีบ่รษิัทตรวจพบประเดน็ทีมี่นยัส�าคญัใด ๆ อาจแจ้งให้บรษิัทย่อยชีแ้จง และ/หรอื 

น�าส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

 4. บรษิัทก�าหนดนโยบายการควบคมุด้านการเงนิของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม โดยก�าหนดให้บริษัทย่อยและบรษิัทร่วมมหีน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 

 - น�าส่งผลการด�าเนนิงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมลู

ประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท เพื่อประกอบการจัดท�างบการเงินรวมหรือรายงานผล

ประกอบการของบริษัทประจ�าไตรมาสหรือประจ�าปีนั้นแล้วแต่กรณี 

 - จัดท�าประมาณการผลการด�าเนนิงาน และสรปุเปรยีบเทยีบผลการด�าเนินงานตามแผนกับการด�าเนินงานจรงิเป็นรายไตรมาส 

รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อรายงานต่อบริษัท

 - รายงานประเดน็ปัญหาทางการเงนิท่ีมนียัส�าคัญต่อบรษิัท เม่ือตรวจพบ หรือได้รบัการร้องขอจากบรษิัทให้ด�าเนนิการตรวจสอบ

และรายงาน

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ก�าหนดนโยบาย

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการน�าข้อมูลภายในที่ส�าคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน ์

ต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing) และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

 • บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนเป็นค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรให้ถือปฏิบัติ

 • บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ

ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่

สาธารณชน และห้ามบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายในท�าการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทโดยตนเอง คูส่มรส บตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ 

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปีหรอืข้อมลูอืน่ทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และจนกว่าจะพ้นระยะ

เวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 

 • บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน 

และแสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมลูภายในของบรษิัทไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผย จนอาจท�าให้บรษิัทได้รบัความเสยีหาย โดยพิจารณา

ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้างจากการพักงาน การภาคทัณฑ์ ตลอดจน

การเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

 • กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิัท รวมทัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิัท ต้องแจ้งให้บรษิัททราบ 

และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 

3 วันท�าการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ.2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหารถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ 

และประสบการณ์ในการปฏิบตังิานสอบบญัช ีการให้ค�าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงินได้ทนัเวลา และความเหมาะสม

ของค่าตอบแทน โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแยกเป็น 2 ประเภท คือ

 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี 2563 ให้แก่ บริษัท สอบ

บัญชีธรรมนิติ จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 1,855,500 บาท 

 (2) ค่าบริการอืน่ ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีารใช้บรกิารอืน่จาก บรษิัท สอบบญัชีธรรมนติ ิจ�ากัด จ�านวน 70,972 บาท

(ค่าเดนิทางและล่วงเวลา)

8.7 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
 คณะกรรมการมกีระบวนการในการทบทวนการน�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 หรือ Corporate 

Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปรับใช้ให้เหมาะสม 

กับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์

และความส�าคัญของการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้ประเมินผล

การปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัใิน CG Code ในแต่ละข้อ เพือ่ให้มัน่ใจว่าได้มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัหลกัปฏิบตัดิงักล่าวตามความเหมาะสม

ของธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัท

ได้มกีารพจิารณาและได้มกีารออกมาตรการทดแทนทีเ่หมาะสมและได้บนัทกึไว้เป็นส่วนหนึง่ของมตคิณะกรรมการเพือ่ให้มกีารพจิารณา

ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

8.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 บรษิัทมนีโยบายในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิัทโดยให้ความส�าคญัด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้ในกระบวนการ

ธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after Process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิง่แวดล้อม บรษิัทตระหนกัและส่งเสริมให้พนกังานปฏิบตัอิย่างต่อเนือ่งเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ในภายใต้แนวคดิ “VALUE YOUR LIFE” 

ทีเ่ชือ่ว่า “คณุค่าของชีวติคอืสขุภาพทียื่นยาว” ซึง่แนวคดิดงักล่าวได้สะท้อนออกมาเป็นผลติภณัฑ์และการตอบแทนสงัคมในรปูแบบต่าง ๆ  

เพื่อให้บริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือได้น�าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ

กระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

นโยบายภาพรวม
1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ ตรวจสอบได้ 

ปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบักจิการทีด่ ีและหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยค�านึงถึงประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึน้กับผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษัิทมนีโยบายการด�าเนนิกจิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัท

ทุกระดับและทุกฝ่ายงานรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ

การคอร์รปัชัน่ใด ๆ  ทัง้สิน้ เพือ่ส่งเสรมิบทบาทและการมส่ีวนร่วม

ของพนกังาน เพือ่ป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ันท่ีเกีย่วข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไป และ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 บริษัทได้จัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

(Anti-Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กร

แห่งความยัง่ยนื โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบริษทั 

ห้ามด�าเนนิการหรอืยอมรบัการคอร์รปัช่ันในรปูแบบใด ๆ  ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท

ก�าหนดให้มกีารสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน 

อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละข้อก�าหนด

ในการด�าเนนิการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดทางกฎหมาย โดยได้ก�าหนด

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

ค�านิยาม
 คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบน ไม่ว่า

จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค�ามั่น 

เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ง 

ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของ

เอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้

บคุคลดงักล่าว กระท�า หรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการให้

ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึง่ธรุกิจ หรอืแนะน�าธรุกจิให้กบับรษิัทโดยเฉพาะ 

หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม

ทางธุรกจิ เว้นแต่เป็นกรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบั 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า  

ให้กระท�าได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการ

ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้าน

การคอร์รปัช่ันทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้พนกังานทุกคนในบรษิัทได้

เข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่นและ

ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานระบบ

รายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายในและระบบบริหารความเส่ียง ให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล มคีวามรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธิภาพ ตลอดจน

รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น อันเกิดจากคน 

ในองค์กรมส่ีวนเก่ียวข้อง พจิารณาตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และเสนอ

เรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว

 3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (outsource) มหีน้าทีแ่ละ

รบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิาน ว่าเป็นไป

อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�านาจด�าเนินการ 

ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล 

เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

ต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 4) ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารมีหน้าที่ในการ 

น�านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยก�าหนดให้มีระบบ

สนบัสนนุนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และสือ่สารไปยงัพนกังาน

และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบ

และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ และข้อก�าหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ต้องปฏบิตัิ

ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  

ทัง้เพ่ือประโยชน์ต่อบรษิัท ตนเอง ครอบครวั เพือ่น คนรู้จัก ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่

ท�าพฤตกิรรมใดทีเ่ป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

การให้ หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วน

ได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือ 

ข้อได้เปรยีบทางการแข่งขัน หรอืเพือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ี่

เกี่ยวข้อง

 3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท ไม่พึงละเลย

หรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายการทจุรติคอร์รปัช่ัน 

ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิัท โดยถือเป็นหน้าทีท่ีต้่องแจ้งให้ผูบ้งัคับบญัชา

หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับ 

ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ 

 4) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่

ปฏิเสธการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการ

คอร์รัปชั่นให้กับบริษัท ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและ

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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รักษาความลับที่บริษัทได้ก�าหนดขึ้น แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้

บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 5) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิทัและบริษทัย่อย

ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณ  

ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบวินัย 

ที่บริษัทก�าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หาก

การกระท�านั้นผิดกฎหมาย

 6) บริษัทยดึถอืและให้ความส�าคญัในการเผยแพร่ความรู ้

และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับบริษัท หรือมีส่วน

ได้เสยีกบับรษิัท ในเรือ่งทีต้่องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน

การคอร์รปัชัน่ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนเกีย่วกับ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 7) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ  

เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชั่น

 8) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน  

การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนต�าแหน่ง

 9) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเรื่องที่มี

ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ระมัดระวัง โดยยึดถือข้อปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทเรยีกร้อง 

รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด  ๆในรปูเงนิทดแทน ของขวญั ของมค่ีาใด ๆ 

รวมถงึบรกิารต่าง ๆ  จากคูค้่า ตวัแทนซือ้ขาย เจ้าหนี ้บุคคลภายนอก 

หรอืคูแ่ข่งของบรษิัท ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทัง้สิน้ ที่ไม่สจุรติ หรือเป็นการ

เอือ้ประโยชน์ต่อคูค้่า หรอืตวัแทนซือ้ขาย เจ้าหนี ้บคุคลภายนอกและตนเอง 

 2) การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี 

ให้ด�าเนนิการอย่างเหมาะสม รัดกมุ โปร่งใส และปราศจากวตัถปุระสงค์

แอบแฝง โดยต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 2.1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท สามารถ

เลี้ยงรับรอง และให้ของขวัญแก่พันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้า

เงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

 ก) ไม่เป็นการกระท�าเพื่อครอบง�า ชักน�า หรือตอบแทน

บคุคลใด ๆ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบผ่านการกระท�าท่ีไม่เหมาะสม 

หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

 ข) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง ระเบยีบ และหลกัเกณฑ์

ของบริษัทตามที่ก�าหนดไว้

 ค) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของนามของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิัท และกระท�าอย่างเปิดเผย 

ไม่ปกปิด 

 ง) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตาม

กาลเทศะ 

 จ) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเลก็ ๆ 

น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลส�าคัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

 อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรบั

ของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ ผู้รับของขวัญต้องแจ้งต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีและจดัท�ารายงานการรบัของขวญั และส่งของขวญั

ดังกล่าว ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อน�าไปเป็นของรางวัลให้

กับพนักงานในเทศกาลต่าง ๆ  หรือน�าไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

ต่อไปตามความเหมาะสม

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง
 1) บรษิัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่มนีโยบาย

ให้การสนบัสนนุหรอืช่วยเหลอืทางการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อม

 2) ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท น�าเงนิ 

ทรพัย์สนิ สนิค้า และบรกิารของบรษิัท ไปร่วมสนบัสนนุทางการเมอืง 

หรอืด�าเนนิการในทางหน่ึงทางใดทีเ่ป็นการใช้ทรพัยากรของบรษิัท 

เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพื่อ

ประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทาง

ธุรกิจให้กับบริษัท

 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิ

เสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ

แห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรอืน�า

ทรพัย์สิน อุปกรณ์ หรอืเครือ่งมือใด ๆ  ของบรษิัทไปใช้เพือ่ประโยชน์

ในการด�าเนินการใด ๆ ในทางการเมือง และหากมีการเข้าร่วม 

จะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การด�าเนินการใด ๆ ท�าให้เกิดความ

เข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล 
 1) ในการบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้ความรู้ 

หรอืสละเวลา เป็นต้น บรษิัทจะต้องด�าเนนิการอย่างโปร่งใส ถกูต้อง

ตามกฎหมาย และปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง อาทิ เพื่อการ 

ให้สนิบน เพือ่ความได้เปรยีบทางการค้า เพือ่สนบัสนนุทางการเมอืง 

เป็นต้น 

 2) ต้องพิสจูน์ได้ว่าการบรจิาคนัน้มกีจิกรรมตามโครงการ

เพือ่การกุศลจริง และมีการด�าเนินการเพือ่สนับสนุนให้วัตถปุระสงค์

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ของโครงการประสบผลส�าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

อย่างแท้จรงิ หรอืเพือ่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิงาน

ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

 3) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับคุคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น

การประกาศเกยีรตคุิณตามธรรมเนยีมปฏิบัตท่ัิวไป เช่น การตดิตรา

สัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท การประกาศชื่อบริษัท ณ สถานที่

จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 4) การบริจาคสามารถระบุชื่อได้ในนามบริษัทเท่าน้ัน 

โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัติามระเบยีบของบริษัทท่ีก�าหนดไว้ และ

ม่ันใจได้ว่าการบรจิาคนัน้จะไม่ถกูน�าไปใช้เป็นวธิกีารหลกีเล่ียงการให้สนิบน 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน 
 การให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล  

โดยอาจกระท�าได้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ธรุกจิ ตราสนิค้า หรอืช่ือเสียง

ของบริษัท โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท�ากิจกรรมตาม

โครงการที่ขอการสนับสนุนจริง และเป็นการด�าเนินการเพื่อ

สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส�าเร็จ หรือ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)

 2) ต้องพสิจูน์ได้ว่าการให้เงนิสนบัสนนุหรอืประโยชน์อืน่ใด

ทีส่ามารถค�านวณเป็นตวัเงนิได้ เช่น การให้ทีพ่กัและอาหาร เป็นต้น 

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด 

หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียม

ธุรกิจทั่วไป

 3) ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดท�าใบบันทึก

ค�าขอ ระบชุือ่ผูร้บัเงนิสนบัสนนุและวัตถปุระสงค์ของการสนบัสนนุ 

พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติของ

บริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัท

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บรษิัทได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีน

การทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้

 • ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายใน

 บริษัทก�าหนดให้บุคคลภายในบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้อง

รายงาน เมือ่พบเห็นการทุจรติคอร์รปัชัน่ท่ีเกีย่วข้องกบับรษิัทหรอื

กิจกรรมของบริษัทไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 (1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่

 (2) หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืผูจั้ดการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

 (3) กล่องรับความคิดเห็น

 (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hr@interpharma.co.th

 • ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายนอก 

 (1) ทางไปรษณีย์ หรือน�าส่งที่ประธานกรรมการบริษัท 

หรือประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด 

(มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ comsec@interpharma.co.th

 (3) เว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th

 2) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล

ทีก่ระท�าโดยเจตนาสจุริต บรษิัทจะปกปิดช่ือ ทีอ่ยู ่หรอืข้อมูลใด ๆ 

ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูล

ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจ�ากัดเฉพาะ

ผูท้ีมี่หน้าทีค่วามรับผดิชอบในการด�าเนินงานตรวจสอบเร่ืองร้องเรยีน

เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

 ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะท�า

หน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และ

บคุคลที่ให้ข้อมลูในการสบืสวนข้อเทจ็จรงิ ไม่ให้ได้รบัความเดอืดร้อน 

อนัตรายใด ๆ  หรอืความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส 

การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร

หลกัฐานของผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผย

ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย

หน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

 3) การด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

 (1) เมือ่ได้รบัการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ

จะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ

สบืสวนข้อเทจ็จรงิ เป็นผูก้ลัน่กรองสบืสวนข้อเทจ็จรงิ และแจ้งผล

การตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

 (2) หากการสบืสวนข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่าข้อมลู หรอืหลกัฐาน

ที่มีมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริต

คอร์รัปชัน่จรงิ บรษัิทจะให้สทิธผิูถ้กูกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา 

และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดง

ให้เหน็ว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�าอันทุจริตคอร์รปัชัน่

นั้นตามที่ถูกกล่าวหา 

 (3) หากผูถ้กูกล่าวหาได้กระท�าการทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้จริง 
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ผู้กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรอืพนักงาน ถอืว่าเป็นการกระท�าผดินโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน 

จรรยาบรรณธรุกจิของบรษิัท จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนัิย

ตามระเบียบที่บริษัทก�าหนดไว้ และหากการกระท�าทุจริตนั้นเป็น

การกระท�าที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระท�าผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษ

ทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ค�าตัดสิน

ของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด 

 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล

ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระท�านั้น

จะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

 4) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 (1) บรษิัทจดัให้มกีารส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปช่ัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้บคุคลภายในบรษิัทรบัทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การ

ปฐมนเิทศกรรมการและพนกังานใหม่ งานอบรมหรอืสมัมนาประจ�าปี 

การตดิประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซต์ของบรษิัท เป็นต้น 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบาย

และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

 (2) บริษัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยัง

สาธารณชน บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม คูค้่าทางธรุกจิ และผูม้ส่ีวนได้เสยี

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี เป็นต้น  

เพือ่สร้างความเข้าใจและสนบัสนนุให้ยึดมัน่ในมาตรฐานการรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ในเรือ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับรษิัท

 (3) บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

 บริษัทยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท สนับสนุน

และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

เท่าเทยีมและเป็นธรรม จัดให้มสีวัสดิการ ความปลอดภัย และสขุอนามยั

ในสถานที่ท�างาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมเรียนรู้ระดับ

องค์กร และพฒันาบคุลากร เพือ่ยกระดับท�างานของพนกังานอย่าง

มืออาชีพ พัฒนาระบบการท�างานในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม พร้อมทัง้ปรบัปรุงการด�าเนนิงานด้านแรงงานอย่างต่อเน่ือง 

รวมทัง้มีการทบทวนการจดัการและการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บรษิัทมุง่พฒันา คดิค้นผลติภัณฑ์และบรกิารที่ไม่ก่อให้เกดิ

อันตรายต่อผูบ้รโิภคและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม มคีณุภาพตรงตาม 

หรอืสูงกว่าความคาดหมายของผู้บรโิภค ภายใต้เงือ่นไขท่ีเป็นธรรม 

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ  

ไม่เกินความเป็นจรงิ รกัษาความลบัของลกูค้า และไม่น�าไปใช้เพือ่

ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 บริษัทปฏบิติัตามกฎหมายเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ประเมินผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียด้านการใช้ทรพัยากรอย่างย่ังยนื 

และมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 

และเพือ่ให้แนวทางการด�าเนินงานด้านการจดัการสิง่แวดล้อมและ

ความปลอดภัยเป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บริษัทส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจที่เอื้อ

ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวติ ช่วยสร้างเศรษฐกิจ สนบัสนนุ

ชมุชนด้านการศกึษา ศาสนา จรยิธรรม และคณุภาพ และด้านอืน่ ๆ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

8. การพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนนิความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม

 บริษัทพัฒนาองค์ความรู้ในการด�าเนินธุรกิจ คิดค้นให้

เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ ความสามารถ

ในการแข่งขนัและมูลค่าเพิม่ ทัง้ต่อธรุกิจและสังคมไปพร้อม ๆ  กนั 

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ท�า

หน้าทีข่องตนอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ เพือ่ดแูลลกูค้าและผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ด�าเนินงานด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุรติ และการท�า CSR ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จรงินัน้ต้อง

เริม่จากกระบวนการธรุกิจภายใน เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ

ในราคาท่ีเหมาะสม มีบริการที่ดี ท�าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์

ตอบแทนสูงสุด เป็นการพัฒนาความย่ังยืนของกิจการและสังคม 

โดยรวมในอนาคตได้

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



838. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประมวลกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ในปี 2563
แบ่งปันความสุขให้กับบุคคลสู่บุคคลในโครงการ “DONATE BLOOD DONATE LOVE”

 บรษิัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากดั (มหาชน) บรษัิทตระหนกั

ถึงภารกิจส�าคัญที่นอกเหนือไปจากการท�าธุรกิจ คือการแบ่งปัน

ความสุขให้กับบุคคลสู่บุคคล ดังนั้น การบริจาคโลหิตให้กับบุคคล

ที่มีความเจ็บป่วย จะท�าให้ผู้บริจาคโลหิตและผู้รับโลหิตต่างก็มี

ความสุข บริษัทจึงได้มีโครงการ “DONATE BLOOD DONATE 

LOVE” ขึ้น เพื่อร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อน�าไป

ใช้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ต่อไป 

 และในปี 2563 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) 

ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวน

พนักงานบริษัท ลูกค้า และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ใน

โครงการ “DONATE BLOOD DONATE LOVE” ได้รับโลหิตจ�านวน 

304,100 ซีซี เพื่อเป็นคลังส�ารองโลหิต ถึงแม้จะเป็นปริมาณ 

ที่ไม่มาก แต่ทกุ ๆ  คนได้ร่วมใจมอบให้กบัเพือ่นมนษุย์ บรษิัทได้มอบ 

Multivitamin ให้กับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 

และจะด�าเนินโครงการนี้ต่อไป เพื่อสังคมไทยของเรา
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 จากการส�ารวจจ�านวนประชากรสุนัข เมื่อปี 2557 ของ

ส�านักงานปศุสัตว์ท่ัวประเทศ พบว่ามีสุนัขในเมืองไทยมากกว่า  

8.5 ล้านตวั ในจ�านวนนีเ้ป็นสนุขัจรจดัถงึ 700,000 ตวั แบ่งเป็นเพศผู้ 

370,000 ตวั เพศเมยี 340,000 ตวั คาดการณ์กนัว่าสนุขัเพศเมยี  

1 ตวั มโีอกาสคลอดลกูได้มากถงึ 10 ตวัต่อปี ดังนัน้ หากไม่มกีารท�าหมนั 

แต่ละปีมีแนวโน้มว่าจะมีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นมากถึง 3,400,000 ตัว 

 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมามีสุนัขจรจัดถูกมองว่าเป็น

ปัญหาสังคมที่สร้างผลกระทบด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งเห่าหอน

สร้างมลภาวะทางเสียง วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ เสี่ยงท�าให้เกิด

อบุติัเหตบุนท้องถนน คุย้ขยะสกปรกเรีย่ราด ขบัถ่ายไม่เป็นทีเ่ป็นทาง

ส่งกลิน่ไม่พึงประสงค์ ทีส่�าคญัยงัถกูมองเป็นพาหะ ท�าให้เกดิโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเอ่ยถึง "สุนัขจรจัด" หลายคนคงนึก

ภาพหมาผอมโซ เนือ้ตวัเหมน็สกปรก ชอบคุย้ขยะหาอาหาร น่ัง ๆ  นอน ๆ  

อยู่ตามตรอกซอกซอย ตามชุมชนต่าง ๆ บางคนใช้วิธีเดินห่าง ๆ 

ไม่เฉยีดเข้าใกล้ เพราะกลวัอนัตราย บางคนใช้ไม้ต ีหรอืเอาหนิเขวีย้ง

ด้วยความร�าคาญตา

 สุนัขจรจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือสุนัขเร่ร่อนพบได้

ตามข้างถนน ไม่มีใครให้อาหาร จึงต้องคุ้ยเขี่ยตามถังขยะ พวกนี้

อายุสั้น ไม่รถชนตาย ก็ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารตาย ส่วนสุนัข

ชมุชนเป็นสนุขัจรจดัทีม่คีนใจดีคอยให้อาหาร จับท�าหมนั ฉดีวคัซีน 

แต่มักไม่มีใครอ้างตัวเป็นเจ้าของที่แท้จริง 

 “หมาจรจัดไม่ใช่หมาป่า แต่เป็นหมาเลี้ยง หรือหมาบ้าน

มาก่อนทั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นหมาท่ีเจ้าของเลี้ยงแบบปล่อยปละ

ละเลย ให้ออกไปนอกบ้านแล้วผสมพันธุ ์กับหมาจรจัดตัวอื่น 

จนออกลูก หรือหมาที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง รวมทั้งฟาร์มเพาะเลี้ยง

ไม่มีจรรยาบรรณที่เพาะหมามาขายตามตลาดนัด หรือที่เรียกว่า

หมากล่องราคาถกู แต่มกัมปัีญหาสุขภาพ พอมีปัญหาเจ้าของจะคืน

กค็นืไม่ได้กเ็ลยต้องทิง้” ทศันคตทิีว่่าหมาจรจดัเป็นภัยคกุคามสงัคม 

ถ้าเช็กให้ดีจะพบว่าสุนัขที่สร้างปัญหาล้วนเป็นสุนัขบ้านมีเจ้าของ

ทั้งนั้น ไม่ใช่สุนัขจรจัด

Interpharma ร่วมกับอัศวินหมาดำา “โครงการทำาหมันและวัคซีนหมาแมวจรจัด”

 "ปัญหาสุนัขจรจัดถือเป็นวาระระดับชาติ เป็นเรื่องใหญ่

เกินกว่าที่กรมปศุสัตว์จะท�าเพียงกรมเดียว ต้องมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาช่วยกัน ทั้งสาธารณสุข กทม. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอ็นจีโอ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คนเลี้ยงสุนัขและแมว

มคีวามรบัผดิชอบ ให้ทีพ่กั ให้อาหาร น�าสตัว์เลีย้งไปฉดียา ท�าหมนั 

ไม่เลี้ยงแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ส�าคัญที่สุดต้องให้มีการขึ้นทะเบียน

สัตว์เลี้ยง ในต่างประเทศที่เขาประสบความส�าเร็จเรื่องสุนัขจรจัด 

ก็เพราะเขาขึ้นทะเบียนสุนัข ฝังไมโครชิพ ผู้เลี้ยงต้องเสียภาษี  

ขณะเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการทารุณกรรมสัตว์

จะช่วยแก้ปัญหาการทอดทิง้สตัว์เลีย้ง เพราะมคีวามผดิทางอาญา 

คนเลี้ยงจึงไม่กล้าปล่อยปละละเลย"

 จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น บรษิัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ�ากดั 

(มหาชน) บริษัทตระหนักถึงภารกิจส�าคัญที่นอกเหนือไปจากการ

ท�าธุรกิจ จึงได้ท�า “โครงการท�าหมันและวัคซีนหมาแมวจรจัด” 

เพือ่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาน้ีกับชุมชนทีม่ปัีญหา เพ่ือ

เป็นการตอบแทนสงัคม ท�าให้ผูค้นกับสนัุขหรอืแมวจรจดัในชมุชน

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่เกิดภาระหรือปัญหา 

ต่อชุมชนต่อไป 

 เมื่อวันที่ 6 และ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย 

ร่วมกับอัศวินหมาด�า ท�า “โครงการท�าหมันและวัคซีนหมาแมว

จรจัด” ลงพ้ืนที่ชุมชนแม่กลอง และสถานีต�ารวจภูธรบางปะอิน 

โดยทมีสตัวแพทย์และพนักงานจติอาสาของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ลงพื้นที่เพื่อท�าหมันและวัคซีนหมาแมวจรจัด จ�านวนทั้งสิ้น 40 ตัว 

(สุนัข 21 ตัว แมว 19 ตัว) โดยบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับ

บริษัทคู่ค้าได้ให้การสนับสนุน อาทิ ยาและเวชภัณฑ์ มอบเงิน

สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างสมดุลให้กับประชากรของ

สุนัขและแมวอยู่ร่วมกับประชาชนอย่างมีความสุข และลดปัญหา

โรคพิษสุนัขบ้า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่มีจิตใจ

ที่ช่วยเหลือและแบ่งปันผลความสุขให้สังคมต่อไป

8. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



858. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

 ห้องติวออนไลน์ สานฝัน เพื่อน้อง ๆ ที่ห่างไกล เป็น

โครงการที่เกิดขึ้น ภายใต้ปณิธานของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา 

จ�ากัด (มหาชน) ที่มุ่งหวังจะตอบแทนและดูแลสังคม โดยเล็งเห็น

คุณค่าของ “การให้” ในรูปของ “การให้ความรู้ พร้อมปลูกฝัง

จติส�านกึ” ผ่านการศกึษาในรูปแบบของตวิเตอร์ โดยระบบออนไลน์ 

เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในชีวิต พร้อมปลูกฝัง

เมล็ดพันธุ์จิตส�านึกของการเป็นผู้ให้ ให้กับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้น

มาเป็นพลเมืองของประเทศชาติสืบไป

 โครงการนีจ้ดัข้ึน ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต�าบลแม่สอง 

อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนที่ต้ังอยู่บนดอยสูง  

ห่างจากที่ท�าการอุทยานแห่งชาติแม่เมยประมาณ 20 กิโลเมตร  

มคีวามสูงจากระดบัน�า้ทะเลโดยเฉล่ียท่ี 650 เมตร โดยได้รบัความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการให้ 

ค�าแนะน�าและติดต่อประสานงาน ในการสรรหาโรงเรียนที่

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ คอืมนีกัเรียนในระดบัชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในทีห่่างไกลและขาดแคลนเรือ่งทุนทรพัย์ 

ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกค้าของบริษัท อินเตอร์ เวทต้า 

ทีมปศุสัตว์ ในการแนะน�าและประสานงานกับหน่วยงานราชการ 

จนได้มาเป็นโรงเรียนแห่งนี้ ที่ขาดไม่ได้เลยคือความร่วมมือจาก

บรรดาพันธมิตร ติวเตอร์ ในรายวิชาต่าง ๆ  ที่ตอบรับและเข้าร่วม

โครงการ โดยสละเวลาและก�าลังกายในการมาร่วมสร้างสิ่งดี ๆ 

ให้กับเยาวชนท่ีอยู่ห่างไกลแห่งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ซึ่งได้แก่ รายวิชาเคมี อังกฤษ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 

รวมทั้งสิ้น 5 รายวิชา

 ระยะเวลาด�าเนินการ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง  

25 กมุภาพนัธ์ 2563 รปูแบบการด�าเนนิงาน โดยตวิเตอร์ จัดเตรยีม

วิดีโอการสอน พร้อมเอกสารประกอบการเรียน ให้กับทางคุณครู

ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการจัดตารางและเปิดให้กับนักเรียน  

ได้ดูตามบทเรียน ที่ทางติวเตอร์ได้ตระเตรียมไว้เป็นรายสัปดาห์ 

โดยในระหว่างนั้นจะมีการประเมินเนื้อหา เพื่อให้เหมาะสมกับ

ระดับและความสามารถในการรับได้ของผู้เรียนเป็นระยะ

 ในช่วงท้ายของโครงการ คือเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

เป็นช่วงเวลาก่อนการสอบ O-NET คณะผูจ้ดัท�า คณุครผูู้เป็นหวัเรีย่ว

หัวแรง และบรรดาเหล่าติวเตอร์ ต่างเห็นพ้องตรงกันว่าเราจะปิด

โครงการห้องติวบนดอย ที่เราด�าเนินกันมา ด้วยการพาพี่ ๆ 

ติวเตอร์ทกุรายวชิาขึน้ไปหาน้อง ๆ  บนดอยแม่ระเมงิ เพือ่เป็นการ

สรปุตวิเข้ม เตรยีมความพร้อม และให้ก�าลงัใจกบัน้อง ๆ  ก่อนการสอบ 

เป็นเวลา 2 วันเต็ม และเพื่อปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

“อินเตอร์ ฟาร์มา ห้องติวบนดอย”
 สิ้นสุดของวันปิดโครงการ ผมได้กล่าวอะไรเล็กน้อยกับ

น้อง ๆ  เยาวชน ผูซ่ึ้งต้องโตไปเป็นก�าลงัและอนาคตของประเทศชาติ 

ถึงความมุง่หวงัและวตัถุประสงค์อนัแท้จรงิ ของการท�าโครงการนีว่้า 

“ความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาน้ัน เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของ

การจดัท�าโครงการนีข้ึน้มากจ็รงิ แต่สิง่ทีพ่วกพี ่ๆ  ขอให้น้อง ๆ  จดจ�า

จากโครงการนี้ไป พี่ไม่ได้ขอให้พวกเราจดจ�าชื่อโครงการ หรือชื่อ

พี ่ๆ  ตวิเตอร์ทุกคนได้ แทบไม่ต้องจ�าเลยด้วยซ�า้ แต่พีข่อให้พวกเรา

โตขึน้มาเป็นคนด ีเป็นพลเมอืงทีดี่ให้กับประเทศชาติ และขอให้ จดจ�า 

ในสิ่งที่พวกพี่ ๆ ท�า ในการแสดงถึงความเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ  

เพื่อในวันข้างหน้า วันที่น้อง ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีก�าลังและมี

ความสามารถแล้ว น้อง ๆ จะได้ส่งต่อความเป็นผู้ให้ ความเป็น 

ผู้เสียสละนี้ สู่คนรอบข้าง สู่สังคม และประเทศชาติสืบไป นี่คือ

วัตถุประสงค์หลักของโครงการห้องติวบนดอย ที่พี่อยากให้น้อง 

ได้ติดตัวไป หลังห้องติวนี้ได้ปิดประตูแล้ว”
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9. รายการระหว่างกัน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้อ 6

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการท�า

รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย 

ซึง่มเีงือ่นไขการค้าทัว่ไปในลกัษณะเดยีวกบัท่ีวญิญูชนพงึจะกระท�ากับคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยเสียประโยชน ์

จากการเข้าท�ารายการ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 การเข้า การเข้าท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 

พระราชบัญญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ.21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รวมท้ังกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ซึง่ก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 

(แบบ 56-1) ด้วย ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันในเร่ืองใด บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการ

เข้าท�ารายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ  

ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด  

โดยกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณารายการดงักล่าว อกีทัง้จะมกีารเปิดเผย

รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะยังคงมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทในอนาคต 

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 

เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

9. รายการระหว่างกัน
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ภาพรวมผลการด�าเนินงานของบริษัท 
 บริษัทขอสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

10. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ส่วนแบ่งผลก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

อัตราก�าไรขั้นต้น

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

ก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่

อัตราก�าไรสุทธิ

1. นวัตกรรมยารักษาโรค

3. เวชส�าอางและนวัตตกรรมความงาม

5. ผลติภณัฑ์ดแูลและส่งเสริมสุขภาพส�าหรับปศสัุตว์

2. โภชนบ�าบดัเพือ่การรกัษาสุขภาพและชะลอวยั

4. ผลิตภณัฑ์ดแูลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เล้ียง

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประเภทรายได้

รายได้จากการขายรวม

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2563

ปี 2562ปี 2563

ล้านบาท

ล้านบาท

371.33

-

162.70

67.17

9.27

132.19

ล้านบาท

442.10

12.87

221.48

11.15

29.30

167.30

446.94

(181.22)

(127.05)

(60.17)

(0.16)

78.33

(1.14)

77.20

16.70

60.50

6.72

53.78

59.01%

13.54%

ล้านบาท

ล้านบาท

12.89

65.82

(55.54)

22.12

25.48

375.89

(157.39)

(106.75)

(49.98)

(0.23)

61.54

(0.59)

60.95

(13.82)

47.13

3.66

43.47

57.61%

12.54%

ร้อยละ

ร้อยละ

100.00%

0.00%

43.82%

18.09%

2.50%

35.60%

ร้อยละ

100.00%

2.91%

50.10%

2.52%

6.63%

37.84%

100.00

(40.55)

(28.43)

(13.46)

(0.04)

17.53

(0.26)

17.27

(3.74)

13.54

1.50

12.03

ร้อยละ

ร้อยละ

0.00%

40.45%

(82.69%)

238.62%

19.28%

100.00

(41.87)

(28.40)

(13.30)

(0.06)

16.37

(0.15)

16.21

(3.68)

12.54

0.97

11.56

ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
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รายได้จากการขาย

 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 จ�านวน 446.94 ล้านบาท โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขาย ซึ่งมี

จ�านวน 442.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 70.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 19.06 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับคน จากปี 2562 จ�านวน 162.70 ล้านบาท เป็น 228.52 

ล้านบาท ในปี 2563 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 65.82 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ข้ึนของรายได้

จากการขายผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  ได้แก่ ผลติภัณฑ์โปรไบโอตกิ เพิม่ข้ึนจากปีก่อน 15.44 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 14.22 ผลติภณัฑ์ช่วยเสริม

มวลกระดกู PreBo เพิม่ขึน้จากปีก่อน 38.90 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 251.78 จากปีก่อน และรายได้จากการขายผลติภณัฑ์อืน่ ๆ ของบรษิัท 

เช่น ยาสฟัีน วติามนิรวม เป็นต้น 

 ทัง้นีย้งัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์สขุภาพส�าหรบัสตัว์จากปี 2562 จ�านวน 141.46 ล้านบาท เป็น 189.06 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 47.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.65 ในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

จากปลาทูน่าแบรนด์มาเรีย จ�านวน 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยาส�าหรับสัตว์เลี้ยง จ�านวน 10.40 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นของ

สัตว์เลี้ยงแบรนด์ Choo Choo จ�านวน 10.35 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วัคซีนส�าหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น จ�านวน 6.67 ล้านบาท โดยช่วง

ระหว่างปี 2563 สนิค้าแชมพูส�าหรับสตัว์เลีย้งขาดตลาดเนือ่งจากสถานการณ์โควดิ 19 ท�าให้ไม่สามารถน�าเข้ามาได้ สนิค้าดงักล่าวสามารถน�าเข้า

มาได้เป็นปกตแิล้วในไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่งผลให้สญูเสยีรายได้ส�าหรับสนิค้าดงักล่าวในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ประมาณ 20 ล้านบาท

 ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ท�าให้บริษัทสามารถ

รับรู้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยาสามัญเพิ่มขึ้น 12.89 ล้านบาทในงบการเงินรวม

รายได้อื่น

 รายได้อืน่ ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้ ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น รายได้อืน่ของบรษิัทและบรษิัทย่อยในปี 2563 มจี�านวน 4.56 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 0.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.14 

 

ต้นทุนขาย

 ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 181.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 23.83 

ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.15 ของรายได้รวม ต้นทนุขายคดิเป็นร้อยละ 40.55 ในปี 2563 และร้อยละ 41.87 ในปี 2562 โดยลดลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 1.32 ต้นทนุขายทีส่�าคัญ ประกอบด้วย ต้นทนุสนิค้า ค่าขนส่งสินค้าน�าเข้า ค่าวสัดุหบีห่อ และค่าใช้จ่าย

ในการน�าเข้าอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 127.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 

20.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.01 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

10. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ต้นทุนทางการเงิน

รายได้รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2563

ล้านบาท

127.05

181.22

1.14

446.94

60.17

369.58

ล้านบาทล้านบาท

28.40

41.87

0.15

100.00

13.30

83.72

ปี 2562

ร้อยละ

106.75

157.39

28.43

40.55

0.59

375.89

0.26

100.00

49.98

314.71

13.46

82.69

ร้อยละร้อยละ

19.01

15.15

20.30

23.83

20.40

-

10.19

-

96.81

-

0.55

-

เปลี่ยนแปลง
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โฆษณาและส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ์ PreBO ซึง่ท�าให้ยอดขาย PreBO เพิม่ข้ึนถงึ 3 เท่าตวั (ค่าใช้จ่ายในการขายใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 

มจี�านวน 83.85 ล้านบาท เนือ่งจากสถานการณ์โควดิท�าให้บริษัทไม่ได้ใช้จ่ายทางด้านการโฆษณาในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2563)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 60.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 

10.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.40 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 4.21 ล้านบาท จากการปรับฐานเงิน

เดือนประจ�าปีอีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของจ�านวนพนักงานตามการขยายตัวของธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา 1.93 ล้านบาท อีกทั้งการ

เข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ากัด ท�าให้เกิดต้นทุนว่างเปล่า ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแผนการผลิตระหว่างผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัท  

จ�านวน 3.23 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ

ก�าไรสุทธิ

 ก�าไรสทุธขิองบรษิัทและบรษิัทย่อยในปี 2563 มจี�านวน 60.50 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ�านวน 13.37 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.37 สาเหตุหลักมาจากผลของยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 13.54 ของรายได้รวม  

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ12.54

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 สนิทรัพย์รวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี�านวน 749.95 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 224.08 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.61 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ

บรษิัทย่อย จ�านวน 223.85 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ จ�านวน 48.27 ล้านบาท สินค้าคงเหลอืจ�านวน 52.55 ล้านบาท การลดลง

ของเงินสดจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทย่อย จ�านวน 190.32 ล้านบาท ในปี 2563 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมออกไป จ�านวน 

4.61 ล้านบาท

หนี้สิน

 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวน 262.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 202.14 ล้านบาท 

หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 336.17 เมือ่เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีม่จี�านวน 60.13 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกดิจากการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหน้ี

การค้า จ�านวน 82.44 ล้านบาท มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จ�านวน 108 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สิน

หมุนเวียนอื่น จ�านวน 3.91 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษัิทและบรษิัทย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี�านวน 487.68 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 21.94 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจ�านวน 465.74 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีก�าไรสุทธิ

ส�าหรับปี 2563 จ�านวน 53.08 ล้านบาท 

รวมสินทรัพย์

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2563

ล้านบาท

749.95

262.27

487.68

ล้านบาท

224.08

202.14

21.94

ปี 2562

ล้านบาท

525.87

60.13

465.74

ร้อยละ

42.61

336.17

4.71

เปลี่ยนแปลง
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม 152.33 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 190.32 ล้านบาท 

จากปี 2562 เป็นผลจาก

 1) กระแสเงินสดที่ใช้ไปในการด�าเนินงาน 8.81 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากลูกหนี้เพิ่มขึ้น จ�านวน 48.89 ล้านบาท สินค้า

คงเหลือเพิ่มขึ้น 26.94 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 2.44 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าลดลง 4.61 ล้านบาท 

 2) กระแสเงนิสดที่ใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 249.73 ล้านบาท โดยมปัีจจยัหลกัมาจากเงินสดจ่ายสุทธใินการลงทนุในบรษัิท โมเดร์ิน 

ฟาร์มา จ�ากดั จ�านวน 293.57 ล้านบาท ซือ้อาคารชุด 6.3 ล้านบาท ซือ้รถยนต์ 4.4 ล้านบาท ซือ้โปรแกรมบัญช ีและสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนอืน่ 

2.05 ล้านบาท ได้รบัเงนิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6.25 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง 3.43 ล้านบาท

 3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 68.22 ล้านบาท ในปี 2563 บริษัทได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

108 ล้านบาท และกูย้มืเงนิระยะสัน้จากบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 1.6 ล้านบาท เงนิสดจ่ายช�าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

1.3 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 38.02 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ย 1.38 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

ปี 2563

(8.81)

(190.32)

(249.73)

342.65

68.22

152.33

ปี 2562

5.03

310.20

(2.04)

32.45

307.21

342.65

รายการ
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability ratio)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

อัตราก�าไรสุทธิ (%)

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั)

อตัราก�าไรจากการด�าเนนิงาน (%)

Cash Cycle (วัน)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ปี 2563

132.56

13.54

2.60

59.01

100.27

11.61

101.89

16.66

134.18

53.38

0.54

8.43

76.08

ปี 2562

122.07

12.54

8.98

57.61

89.82

15.63

95.01

15.41

127.27 

478.39

0.13

12.05

80.86

10. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ�ากดั (มหาชน) ได้ปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมาย

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดและแนวทางปฏบิติัทีดี่ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย กรรมการอสิระของบรษิทัจ�านวน 3 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุิ

ในหลายด้าน มีความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเช่ือถือของงบ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการให้พิจารณาตัดสินใจในการด�าเนินกิจการใด ๆ  ของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว 

ประกอบด้วย

 1. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ  กรรมการตรวจสอบ

 โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ประชุมตามไตรมาส และ 

1 ครั้ง ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปได้ ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน

 การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2563  

ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

ที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในการออกรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ด้านบัญชี 

และการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน

สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2563 ซึ่งจัดท�า

โดยมกีารประเมนิความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพือ่ก�าหนดความส�าคญัของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกบั

เป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐาน 

ที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้น ยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน การแต่งต้ัง โยกย้ายหัวหน้า 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน และก�าหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและเป้า

หมายของหน่วยงานตามท่ีก�าหนดในแผนการตรวจสอบประจ�าปี รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิัทตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ 

ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานที่ดีและเป็นสากล

สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2563 โดยจัดท�า

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ 

อันอาจจะกระทบต่อการด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

สอบทานการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้

มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการด�าเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจ

เกดิข้ึนจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ประกอบด้วย ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านการด�าเนินงาน 

ความเสีย่งด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น และการด�าเนินการตาม

 11. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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มาตรการปิดหรอืลดความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่ผลการสอบทานพบว่าการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และด�าเนินกิจการ

อย่างถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบริษัท โดยไม่พบข้อบ่งชี ้ทีท่�าให้เช่ือว่ามข้ีอบกพร่องเกีย่วกบัการไม่ปฏบัิตติาม และ/หรอืการปฏบิติัทีข่ดัหรอืแย้งกบัข้อก�าหนด ระเบยีบ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงต้องปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิติัของบริษัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ทัง้น้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการทีเ่กีย่วโยงกันเป็นการด�าเนินการตามเง่ือนไขทางการค้าปกติทัว่ไป ไม่มีความขดัแย้งกันทางผลประโยชน์ 

มคีวามเป็นธรรม สมเหตสุมผล และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ่ตลท. ก�าหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดทีผ่ดิปกต ิและมกีารเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ 

พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทน ในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ

ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ 

นิตย์ด�ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 

หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4799 จากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2564 ของบริษัท  

ซึง่การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าสอบบญัชขีึน้อยูก่บัการอนมุตัขิองผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปี ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่26 เมษายน 2564

สรุปในภาพรวมปี 2563

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตดิตามการด�าเนินงานของบรษิัท 

และบริษัท โดยมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ และมคีวามเหน็ว่าบรษัิท และบรษิัทได้จดัท�ารายงานทางการเงนิในสาระส�าคัญอย่างถูกต้อง

เชือ่ถือได้ โดยจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ และในการเข้าท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั 

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด 

และมกีารปฏบิตัติาม กฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างครบถ้วน รวมทัง้บรษิัทจดัให้มกีารบรหิารความเสีย่ง 

ที่เพียงพอ เหมาะสม มีการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและโปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมี

คณุสมบตัเิหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิผล

         (ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา)

               ประธานกรรมการตรวจสอบ

           24 กุมภาพันธ์ 2564

 11. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

  
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม  2563 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุด   วนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

   ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทั
ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัจาํนวนร้อยละ 100 ของหุน้สามญัทั้งหมดของ บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั โดยการซ้ือหุ้น
สามญัจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัดงักล่าว  บริษทัไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

  
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม  2563 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุด   วนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

   ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทั
ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัจาํนวนร้อยละ 100 ของหุน้สามญัทั้งหมดของ บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั โดยการซ้ือหุ้น
สามญัจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัดงักล่าว  บริษทัไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้
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ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือ ซ่ึงการวดัมูลค่าดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน ทาํให้บริษทัตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการเพ่ือรายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วง
ระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูล
เพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัซ้ือ อย่างไรก็ตาม การวดัมูลค่าจะถูก
ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในไม่เกินกว่าหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ 

   ทั้งน้ีการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิได้มีเง่ือนไขเก่ียวกบัเร่ืองท่ีขา้พเจ้าขอให้
สงัเกตขา้งตน้น้ี 

 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

 การรับรู้รายได ้
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายรายหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 421.93 ลา้นบาท และ 227.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
และบริษทัมีกลยุทธ์ในการทาํตลาดและขายสินคา้ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าวและจะรับรู้รายไดก้็ต่อเม่ือผูจ้ดั
จาํหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายยอ่ยซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก โดยจะถือตามรายงานสรุปยอดขายประจาํวนัของ
ผูจ้ดัจาํหน่าย ทั้งน้ีปริมาณของรายการขายในแต่ละวนักบัลูกคา้รายยอ่ยมีจาํนวนมาก ระบบการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทักาํหนดให้มีการตรวจสอบและกระทบยอดรายไดท้ั้งหมดท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายรายงานต่อ
กลุ่มบริษทัและบริษทัซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความครบถว้นของรายได ้ 
  นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการรับคืนสินค้าใกลห้มดอายุท่ีนํามาพิจารณา
กาํหนดราคาของรายการรายไดโ้ดยการปรับลดยอดรายได ้เน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีนโยบายการให้
สิทธิคืนสินคา้ท่ีมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป ท่ีจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ หากลูกคา้ไม่สามารถจาํหน่าย
สินคา้ไดก่้อนท่ีสินคา้จะหมดอายุ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการประมาณการรับคืนสินคา้ท่ีจะนาํมาปรับลด
ยอดรายไดซ่ึ้งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้ 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุว่าความครบถว้นและถูกตอ้งของการรับรู้รายไดเ้ป็นความเส่ียงท่ีมี
นยัสําคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละ
จาํนวนเงินของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 และ 27 ตามลาํดบั  
 วิธีการตอบสนองของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจระบบการควบคุม
ภายในวงจรรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการกระทบยอดคาํสัง่ขายท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัส่งใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรวมทั้ง
การตรวจนบัสินคา้ ณ วนัส้ินปีท่ีจดัเก็บอยูท่ี่ผูจ้ดัจาํหน่ายในการตรวจสอบความครบถว้นของรายได ้และการ
รวบรวมขอ้มูลการรับคืนสินคา้ในอดีตเพ่ือนาํมาใช้พิจารณาความถูกตอ้งของการกาํหนดราคาของรายการ
รายไดใ้นปัจจุบนั ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

 
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมความครบถว้นและถูกตอ้งของการบนัทึกรายได้จากการขาย การวิเคราะห์
เปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้และแนวโนม้ของยอดขาย การสุ่มตวัอยา่งรายการรายไดเ้พ่ือทดสอบรายละเอียด
และความถูกตอ้งของรายการกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและตรวจสอบความครบถว้นของการบนัทึกรายได ้รวมทั้ง
การเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้ท่ีจดัเกบ็อยูท่ี่ผูจ้ดัจาํหน่ายโดยการทดสอบการนบัสินคา้ นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ีการคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกลยุทธ์ในการทาํตลาดและขายสินคา้ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายรายหน่ึง

และจะรับรู้รายไดก้็ต่อเม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายย่อยจาํนวนมากซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก โดย
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การจดัทาํสัญญาการจดัจาํหน่ายกบัผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าว ทั้งน้ีเง่ือนไขของสัญญา
ระหว่างบริษทัย่อยกบัผูจ้ดัจาํหน่ายกาํหนดให้บริษทัยอ่ยเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ี
รายยอ่ย แต่ผูจ้ดัจาํหน่ายจะรับผิดชอบเฉพาะการจดัเกบ็หน้ีใหบ้ริษทัยอ่ย ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงนบัอายขุองลูกหน้ี
การคา้รายยอ่ยตามอายหุน้ีท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยซ่ึงมียอดลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยในช่วงท่ีเกิน
กาํหนดชาํระมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวดัมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของ 
ลูกหน้ีการคา้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่าการวดัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้เป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัซ่ึงตอ้งให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ี
การคา้และจาํนวนเงินของยอดลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยในช่วงท่ีเกินกาํหนด ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3.3  และ 8.1 ตามลาํดบั  
 วิธีการตอบสนองของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจระบบการควบคุม
ภายในวงจรรายไดแ้ละรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดแ้ละรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการให้เครดิต
ลูกหน้ี และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผิดปกติของ
ลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ี ทดสอบการนบัอายหุน้ีและวิเคราะห์รายงานการ
วิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ วิเคราะห์ประวติัการชาํระเงิน รวมทั้ งการวิเคราะห์รายงานอายุของลูกหน้ี
คงเหลือภายหลงัวนัส้ินงวด นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับสินคา้ท่ีจดัเกบ็ท่ีคลงัของผูจ้ดัจาํหน่าย 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บอยูท่ี่คลงัสินคา้
ของผูจ้ดัหน่าย มีราคาทุน เป็นจาํนวนเงิน 71.94 ลา้นบาท และ 39.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมี
สาระสาํคญั ทั้งน้ี รายการขายส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นการขายสินคา้ผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย โดยกลุ่ม
บริษทัและบริษทัมีการทาํสัญญาการจดัจาํหน่ายซ่ึงบ่งช้ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัยงัคงเก่ียวขอ้งในการบริหาร
สินคา้ท่ีขายให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าว   ความเส่ียงและผลตอบแทนในสินคา้จะโอนไปให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกเม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายย่อยซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกแลว้ ในส่วนของสินคา้ท่ีผู ้
จดัจาํหน่ายยงัไม่ไดข้ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก  ณ วนัส้ินปี  จะยงัคงถือเป็นสินคา้คงเหลือของ 
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โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมความครบถว้นและถูกตอ้งของการบนัทึกรายได้จากการขาย การวิเคราะห์
เปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้และแนวโนม้ของยอดขาย การสุ่มตวัอยา่งรายการรายไดเ้พ่ือทดสอบรายละเอียด
และความถูกตอ้งของรายการกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและตรวจสอบความครบถว้นของการบนัทึกรายได ้รวมทั้ง
การเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้ท่ีจดัเกบ็อยูท่ี่ผูจ้ดัจาํหน่ายโดยการทดสอบการนบัสินคา้ นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ีการคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกลยุทธ์ในการทาํตลาดและขายสินคา้ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายรายหน่ึง

และจะรับรู้รายไดก้็ต่อเม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายย่อยจาํนวนมากซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก โดย
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การจดัทาํสัญญาการจดัจาํหน่ายกบัผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าว ทั้งน้ีเง่ือนไขของสัญญา
ระหว่างบริษทัย่อยกบัผูจ้ดัจาํหน่ายกาํหนดให้บริษทัยอ่ยเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ี
รายยอ่ย แต่ผูจ้ดัจาํหน่ายจะรับผิดชอบเฉพาะการจดัเกบ็หน้ีใหบ้ริษทัยอ่ย ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงนบัอายขุองลูกหน้ี
การคา้รายยอ่ยตามอายหุน้ีท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยซ่ึงมียอดลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยในช่วงท่ีเกิน
กาํหนดชาํระมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวดัมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของ 
ลูกหน้ีการคา้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่าการวดัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้เป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัซ่ึงตอ้งให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ี
การคา้และจาํนวนเงินของยอดลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยในช่วงท่ีเกินกาํหนด ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3.3  และ 8.1 ตามลาํดบั  
 วิธีการตอบสนองของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจระบบการควบคุม
ภายในวงจรรายไดแ้ละรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดแ้ละรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการให้เครดิต
ลูกหน้ี และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผิดปกติของ
ลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของลูกหน้ี ทดสอบการนบัอายหุน้ีและวิเคราะห์รายงานการ
วิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ วิเคราะห์ประวติัการชาํระเงิน รวมทั้ งการวิเคราะห์รายงานอายุของลูกหน้ี
คงเหลือภายหลงัวนัส้ินงวด นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับสินคา้ท่ีจดัเกบ็ท่ีคลงัของผูจ้ดัจาํหน่าย 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บอยูท่ี่คลงัสินคา้
ของผูจ้ดัหน่าย มีราคาทุน เป็นจาํนวนเงิน 71.94 ลา้นบาท และ 39.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมี
สาระสาํคญั ทั้งน้ี รายการขายส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นการขายสินคา้ผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย โดยกลุ่ม
บริษทัและบริษทัมีการทาํสัญญาการจดัจาํหน่ายซ่ึงบ่งช้ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัยงัคงเก่ียวขอ้งในการบริหาร
สินคา้ท่ีขายให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าว   ความเส่ียงและผลตอบแทนในสินคา้จะโอนไปให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกเม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ไปยงัลูกคา้รายย่อยซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกแลว้ ในส่วนของสินคา้ท่ีผู ้
จดัจาํหน่ายยงัไม่ไดข้ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก  ณ วนัส้ินปี  จะยงัคงถือเป็นสินคา้คงเหลือของ 



98  12. งบการเงิน

 
กลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีขอ้มูลสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีซ่ึงเก็บอยู่ท่ีผูจ้ดัจาํหน่าย ท่ีไดม้าจากรายงานใน
ระบบการควบคุมภายในของผูจ้ดัจาํหน่ายและการตรวจนบัสินคา้ ณ วนัส้ินปีมากระทบยอดกบัขอ้มูลในระบบ
การควบคุมสินคา้ภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั การท่ีสินคา้คงเหลือถูกจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ภายนอก
ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ทาํให้สินคา้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตร้ะบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความยากในการตรวจสอบถึงความครบถว้น ความมีอยู่จริงและความถูกตอ้งของสินคา้
เหลือ ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่าความครบถว้น ความมีอยูจ่ริงและความถูกตอ้งของสินคา้คงเหลือเป็นความเส่ียงท่ี
มีนยัสําคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบจาํนวนเงินของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
  วิธีการตอบสนองของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจระบบการควบคุม
ภายในเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลและบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือท่ีจดัเกบ็ท่ีผูจ้ดัจาํหน่าย ทดสอบการออกแบบ
และความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับสินคา้ท่ีจดัเกบ็ท่ีคลงัของผู ้
จดัจาํหน่าย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมความครบถว้นและถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีสําหรับสินคา้ท่ี
จดัเก็บท่ีคลงัของผูจ้ดัจาํหน่าย การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้และแนวโนม้ของยอดขาย การสุ่ม 
ตวัอยา่งรายการเพ่ือทดสอบรายละเอียดและความครบถว้นและความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีสาํหรับสินคา้
ท่ีจดัเกบ็ท่ีคลงัของผูจ้ดัจาํหน่ายกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และทดสอบความมีอยูจ่ริงของสินคา้คงเหลือท่ีอยูท่ี่ผูจ้ดั
จาํหน่ายโดยเขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ท่ีจดัเกบ็อยูท่ี่ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือไดรั้บหนงัสือยืนยนัยอดสินคา้
คงเหลือ ณ วนัส้ินปี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 
 
ข้อมูลอืน่  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
  ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึง
รวม 
ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั 
เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึง
รวม 
ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั 
เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน 
การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
   
 

 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ 
 
 
 
 
         (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ 
 
 
 
 
         (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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 2563  2562  2563  2562
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 152,328,025.46    342,647,121.71     96,778,802.59      334,948,451.01    
เงินลงทุนชัว่คราว -                  189,775.86            -                 189,775.86           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 540,707.25           1,956,070.35         33,977,949.80      21,491,937.64      
บริษทัอ่ืน 159,262,850.44    109,577,704.39     82,814,966.15      65,727,850.21      

159,803,557.69    111,533,774.74     116,792,915.95    87,219,787.85      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 10 60,000.00             60,000.00              60,000.00             60,000.00             

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                  -                  39,200,000.00      11,800,000.00      
สินคา้คงเหลือ 9 102,805,331.66    50,259,446.68       49,872,721.74      23,994,052.70      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 765,132.87           -                  309,052.05           -                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุปัน 236,644.93           -                  -                       -                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 606,266.52           363,527.81            441,598.76           258,687.76           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 416,604,959.13    505,053,646.80     303,455,091.09    458,470,755.18    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 35 7,955,301.34        1,312,014.00         800,000.00           907,856.00           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                  4,614,810.37         -                 4,839,729.18        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                  -                  308,714,890.00    5,149,700.00        
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 10 50,000.00             115,000.00            50,000.00             115,000.00           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 233,517,966.78    9,665,749.50         18,758,499.93      9,022,493.78        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14 2,992,192.17        -                  2,873,643.17        -                  
ค่าความนิยม 12 56,286,037.86      -                  -                       -                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 27,022,143.72      1,277,634.67         2,614,230.10        1,209,200.67        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 3,978,565.05        3,259,860.53         2,211,222.30        2,129,203.27        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,541,112.28        578,976.16            1,452,112.28        538,976.16           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 333,343,319.20    20,824,045.23       337,474,597.78    23,912,159.06      
รวมสินทรัพย์ 749,948,278.33    525,877,692.03     640,929,688.87    482,382,914.24    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 2563  2562  2563  2562
(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 36)

(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 36)

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,634,990.07 6,860,638.64         1,069.00               1,205,353.30        
บริษทัอ่ืน 120,374,890.41    33,713,384.42       54,070,163.09      21,410,829.17      

123,009,880.48    40,574,023.06       54,071,232.09      22,616,182.47      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
กาํหนดภายในหน่ึงปี 19 15,528,958.63      -                  15,528,958.63      -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 644,156.87           -                  520,440.55           -                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 18 6,000,000.00        6,000,000.00         -                 -                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 4,800,000.00        3,200,000.00         -                 -                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,397,112.38        5,351,762.79         5,757,261.04        2,942,541.41        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,965,440.88        1,103,356.90         987,936.25           658,615.14           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 160,345,549.24    56,229,142.75       76,865,828.56      26,217,339.02      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 90,907,464.00      -                  90,907,464.00      -                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 20 2,470,523.78        -                  2,470,523.78        -                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 21 8,544,716.00        3,905,742.00         4,922,029.00        3,345,958.00        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 101,922,703.78    3,905,742.00         98,300,016.78      3,345,958.00        

รวมหน้ีสิน 262,268,253.02    60,134,884.75       175,165,845.34    29,563,297.02      

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 2563  2562  2563  2562
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 22 103,000,000.00    103,000,000.00     103,000,000.00    103,000,000.00    

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 22 103,000,000.00    103,000,000.00     103,000,000.00    103,000,000.00    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 286,711,312.80    286,711,312.80     286,711,312.80    286,711,312.80    
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 18,272,800.00      18,272,800.00       18,272,800.00      18,272,800.00      
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 3,703,227.92        3,703,227.92         -                 -                  
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22, 26 8,877,346.74        6,320,108.00         8,877,346.74        6,320,108.00        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,523,530.01 37,701,750.47 48,902,383.99 38,515,396.42 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 471,088,217.47    455,709,199.19     465,763,843.53    452,819,617.22    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 16,591,807.84      10,033,608.09       -                 -                  
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 487,680,025.31    465,742,807.28     465,763,843.53    452,819,617.22    
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 749,948,278.33    525,877,692.03     640,929,688.87    482,382,914.24    

0.00-                   -                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2563 2562 2563 2562
รายได้ 3.1        

รายไดจ้ากการขาย 6, 27 442,100,765.01      371,326,219.83    302,373,687.45     290,095,126.32      
รายไดอ่ื้น 6           4,838,156.64          4,557,381.18        8,358,117.52         8,526,935.36          

รวมรายได้ 446,938,921.65      375,883,601.01    310,731,804.97     298,622,061.68      
ค่าใชจ่้าย 3.1        

ตน้ทุนขาย 6, 27 181,224,003.65      157,387,169.33    120,991,009.67     133,967,852.66      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 6           127,048,405.82      106,751,595.08    79,851,976.53       68,360,589.60        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6           60,170,175.66        49,976,365.68      45,043,471.15       43,938,456.68        

รวมค่าใชจ่้าย 368,442,585.13      314,115,130.09    245,886,457.35     246,266,898.94      
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 78,496,336.52        61,768,470.92      64,845,347.62       52,355,162.74        
ตน้ทุนทางการเงิน 6           1,138,369.03          589,404.14           677,724.30            240,928.83             
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม 11         (162,425.72) (224,918.81) -                   -                   
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 77,195,541.77        60,954,147.97      64,167,623.32       52,114,233.91        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30         16,700,558.48        13,822,813.30      13,022,848.52       11,112,071.74        
กาํไรสาํหรับปี 60,494,983.29        47,131,334.67      51,144,774.80       41,002,162.17        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
ท่ีกาํหนดไว้ 21         -                   (1,899,432.00) -                   (1,707,424.00)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 30         -                   379,886.40           -                   341,484.80             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี -                   (1,519,545.60) -                   (1,365,939.20)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 60,494,983.29        45,611,789.07      51,144,774.80       39,636,222.97        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 53,776,035.99        43,471,522.28      51,144,774.80       41,002,162.17        
ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,718,947.30          3,659,812.39        -                   -                   

60,494,983.29        47,131,334.67      51,144,774.80       41,002,162.17        

หมายเหตุ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 53,776,035.99        42,021,099.56      51,144,774.80       39,636,222.97        
ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12         6,718,947.30          3,590,689.51        -                   -                   

60,494,983.29        45,611,789.07      51,144,774.80       39,636,222.97        
กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31 0.26                        0.28                      0.25                       0.26                        

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2563 2562 2563 2562
(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 36) (หมายเหตุ 36)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 60,494,983.29 47,131,334.67 51,144,774.80 41,002,162.17 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 209,304.67 378,126.90 30,023.84 228,352.50 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้เพิ่มข้ึน (ลดลง) (1,127,706.47) (1,329,872.16) (1,718,972.12) (774,426.13)
ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 2,529,370.85 -                    1,930,475.22 -                    
ประมาณการรับคืนสินคา้ 381,729.71 255,510.73 245,616.11 162,814.56 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 448.98 97.31 1.00 259.03 
ค่าเส่ือมราคา 4,424,743.96 1,694,237.34 2,139,862.70 1,487,374.59 
ค่าตดัจาํหน่าย 674,366.79 372,949.00 630,358.80 346,841.27 
(กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (57,657.44) (14,978.68) (57,657.44) (14,978.68)
ดอกเบ้ียรับ (966,254.02) (44,938.82) (1,516,072.71) (261,419.42)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,913,818.55 820,554.00 1,567,497.00 622,232.00 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,138,369.03 589,404.14 677,724.30 240,928.83 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,797,615.35) -                    (1,410,270.82) -                  
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม 162,425.72 224,918.81 -                    -                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,700,558.48 13,822,813.30 13,022,848.52 11,112,071.74 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 84,680,886.75 63,900,156.54 66,686,209.20 54,152,212.46 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (48,890,310.13) (24,457,140.70) (29,734,172.37) (15,797,472.60)
สินคา้คงเหลือ (27,535,381.87) 5,139,635.70 (26,090,172.14) 21,214,668.65 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,440,486.78 1,150,408.71 (182,911.00) 1,134,053.36 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (947,136.12) (84,853.76) (913,136.12) (84,853.76)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,606,609.61) (29,688,529.14) 21,422,100.60 (37,470,613.12)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 433,504.27 125,697.87 36,855.00 22,545.40 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 5,575,440.07 16,085,375.22 31,224,773.17 23,170,540.39 
รับดอกเบ้ียรับ 235,946.00 24,802.23              220,746.07             19,832.63              
จ่ายภาษีเงินได้ (14,628,472.14) (11,075,846.56) (10,267,510.89) (9,613,916.14)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (8,817,086.07) 5,034,330.89 21,178,008.35 13,576,456.88 

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                     (11,292.50) -                    (11,292.50)
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                     -                  (27,400,000.00) (9,400,000.00)
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (119,276.19) -                  (119,276.19) -                  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (547,349.34) (4,158.00) 107,856.00 -                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,250,000.00 -                  6,250,000.00 -                  
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสด
ท่ีจ่ายซ้ือ) (241,600,096.69) -                  (293,565,190.00) -                  

เงินสดรับจากการใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 65,000.00 130,000.00 65,000.00 130,000.00 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,453,509.37) (622,966.50) (11,281,323.01) (139,058.50)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     3,177.56 -                    186.92 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,047,555.49) (1,560,240.00) (2,035,388.23) (1,471,460.00)
รับดอกเบ้ียรับ 722,161.74 20,121.08 1,313,161.93 67,647.10 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (249,730,625.34) (2,045,358.36) (326,665,159.50) (10,823,976.98)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                     6,000,000.00         -                    -                  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,600,000.00 11,600,000.00 -                    10,000,000.00 

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     (20,000,000.00) -                    (10,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 108,000,000.00 -                  108,000,000.00 -                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,300,000.00) -                  (1,300,000.00) -                  
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (675,285.19) -                  (477,225.68) -                  
เงินสดรับจากค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน -                     337,000,000.00 -                    337,000,000.00 
เงินสดจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย
หุน้สามญั -                     (15,360,859.00) -                    (15,360,859.00)

จ่ายเงินปันผล (38,019,393.91) (11,570,000.00) (38,019,393.91) (11,570,000.00)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,376,705.74) (460,849.06) (885,877.68) (213,177.83)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 68,228,615.16 307,208,291.94 67,317,502.73 309,855,963.17 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (190,319,096.25) 310,197,264.47 (238,169,648.42) 312,608,443.07 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 342,647,121.71 32,449,857.24 334,948,451.01 22,340,007.94 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 152,328,025.46 342,647,121.71 96,778,802.59 334,948,451.01 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

(ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 
 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2549 และตามมติท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด บริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัดกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย  ์เอม็เอไอ เมื่อวนัที่ 5 
พฤศจิกายน 2562 

    บริษทัมีท่ีอยู ่ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
สาํนกังานสาขาตั้งอยู ่

(1) เลขที่ 160/74-75 อาคารไอทีเอฟ - สีลมพาเลส ชั้น 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

(2) เลขท่ี 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

(3) เลขท่ี 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย  

(4) เลขท่ี 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย  

(5) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย  

 
(ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของคนและ
สัตว ์

บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาแต่งตั้งบริษทัแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้เพื่อทาํหน้าท่ี
บริการจดัจาํหน่ายสินคา้ (หมายเหตุ 34.3) 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตยารักษาโรค 
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2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตาม
แบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว  

  
2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมน้ี ไดจ้ดัทาํเพื่อสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตาม
เน้ือหาทางเศรษฐกิจตามการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั      งบ
การเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

    อตัราส่วนของการถือหุน้   
    (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน)   

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                 2563  2562  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ ่
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั  อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั   จาํหน่ายอาหาร ผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารสาํหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุ
สัตว ์

  
55.00 

  
55.00 

  
ประเทศไทย 

 บริษทั  อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั   จาํหน่ายอาหารสัตว ์  60.00  60.00  ประเทศไทย 
 บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายยา  100.00  -  ประเทศไทย 

 
บริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกัด จาํนวนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว และบริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัดงักล่าวใน
การจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

2.2.2 บริษทัไดน้าํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว
ขา้งตน้มารวมกบัของบริษทัเสมือนว่าการรวมกิจการน้ีไดเ้กิดข้ึนมาก่อนวนัท่ีจดัโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กาํไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีจดัโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นส่วนของส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัยอ่ยก่อนการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม 

2.2.3 บริษทัรับรู้ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีของบริษทัดงักล่าว ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตห้ัวขอ้ “ผลต่างจากการจดัโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 



113 12. งบการเงิน

 
2.2.4 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการท่ีเหมือนกนัใช้ในนโยบายการ

บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
2.2.5 ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดั

ออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
2.2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึง ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
2.2.7 ผลแตกต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีจ่ายหรือไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัยอ่ยของบริษทักบัส่วนไดเ้สียของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยใน
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม ภายใตห้วัขอ้ “การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใน
บริษทัยอ่ยโดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุม” 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั   

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัด
ประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
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การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดย
ใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมา
ของกาํไรสะสม  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบ
การเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

         
2.4   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

     ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ สาํหรับกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจาก
การปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 
 

  การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าว
ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอ่ืนๆเพ่ืออธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็น
การอา้งอิง“กรอบแนวคิด”ของปีใด 
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กรอบแนวคดิสําหรับการรายงานทางการเงิน 

            กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพย์
และหน้ีสิน เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่และ
แนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  3. กิจการท่ีเสนอรายงาน 
  4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 
            กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล
รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าใน
การรายงานทางการเงิน 

 
คาํนิยามของธุรกจิ 
           คาํนิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหกิ้จการใชใ้นการกาํหนดวา่
รายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมี
ดงัน้ี 

1. อธิบายใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์
ได้มาต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนําเข้าและกระบวนการท่ีสําคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงเม่ือนํามา
รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันาํเขา้หรือกระบวนการท่ีขาดหายไป
ใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพ่ิมแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้ กิจการประเมินว่า
กระบวนการท่ีสาํคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้
และบริการท่ีให้กับลูกคา้ และตัดเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก
มาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 
 คาํนิยามของความมีสาระสําคญั 

              คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ
นาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด และทาํใหเ้กิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
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 การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดเพ่ือ    หลีกเล่ียงความสบัสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมขอ้กาํหนดสนับสนุนเขา้ไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง การ
นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพื่อทาํให้คาํนิยามมีความชดัเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการนาํ
ความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การนาํแนวปฏิบติัท่ีมีอยู่ของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบั
คาํนิยาม 

 
การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 
         การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้ นได้ปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดของการบัญชีป้องกันความเส่ียง
โดยเฉพาะเพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) 
นอกจากน้ี การปรับปรุงไดก้าํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมกบันกัลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 
 

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  เร่ือง สญัญาเช่า 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และไดล้ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 
1. การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผอ่นปรนในทาง
ปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญา
เช่าหรือไม่ โดยใหบ้นัทึกการยนิยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนวา่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า  

2. เพิ่มขอ้กาํหนดสาํหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการ
ตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 3.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สาํหรับการขายสินคา้ท่ีให้สิทธิในการคืน บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้ง
คืนให้แก่ลูกคา้โดยพิจารณาจากความสอดคลอ้งกบัรายการส่งคืนสินคา้ในอดีตซ่ึงมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดการกลบัรายการรายได้ท่ีรับรู้ไปแลว้อย่างมีสาระสําคญั เป็นประมาณการ
หน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหักดว้ย
ตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืน 

  ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
  รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  
 

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน    

และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
วนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 
 3.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
  ถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

   ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บ
ชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบ 

   ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ใน
การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบ
กาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพ่ือสะท้อนขอ้มูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้า
เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี บริษทัและ
บริษทัย่อยไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้และบริการให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และ
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ปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) รับรู้มูลค่า

เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ (ถา้มี) ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ คือ 
ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ี
สูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จทนัทีโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายบริหาร 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบั
การชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ จาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวติัการตดัจาํหน่าย
หน้ีสูญและอายหุน้ีของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ  

 
 3.4  สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือตีราคาในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน
โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน    

ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุน
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหสิ้นคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ตน้ทุนแปลง
สภาพดงักล่าวรวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการ
ผลิตตามปกติ 

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหักดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หักดว้ยประมาณ
การตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

  บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้จากยอดสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีท่ีประมาณ
จากการพิจารณาสภาพและคุณภาพของสินคา้คงเหลือโดยฝ่ายบริหาร 

 
 3.5  เงินลงทุน 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของบริษทั กล่าวคือ มี
อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของ
กิจการ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบาย 

 บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึง 
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 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและตามงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธี
ส่วนไดเ้สีย 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 

   เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและ
รวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น 
จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

  ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุน
สาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

    
 3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา  

  ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่
ดอ้ยค่า (ถา้มี)   

     ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา
สินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ากมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนอาจตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนในภายหลงั จะถูก
บนัทึกเพ่ิมในบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าท่ีได้เคยประเมินได้จากสินทรัพยน์ั้ น ส่วนค่า
ซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาอ่ืนในภายหลงัและจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 20  ปี 
อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20  ปี 
อาคารชุด 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน    5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5  ปี 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    3 ปี 
ยานพาหนะ    5 ปี 
ระบบนํ้า 10 ปี 
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  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
  บริษทัและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
 

3.7 ค่าความนิยม 
   ค่าความนิยมเกิดจากการรวมธุรกิจ ภายหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า

ดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัย่อยทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมเป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงถึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

 
 

 
3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดัแสดงตามราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

  รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและ
ตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

  ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 ปี 
ลิขสิทธ์ิ  5 ปี 
เคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 
3.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่า
มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
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คืน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดั
จาํหน่าย มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  

 
 3.10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
  ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงใน

ราคาทุน 
 
 3.11 สญัญาเช่า 
  ถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ณ  วัน เร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา
นั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 
  บริษทัและบริษทัย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญา
เช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือก
ในการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณา
ถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับผูเ้ช่าในการ
ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตาม

อายขุองสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
 
    
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่าย
ชาํระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวน
เงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสญัญา
เช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ
บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนด
สญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 
 บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น
ไม่สามารถกําหนดได้ ทั้ งน้ีอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพ่ิมอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพ่ือสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ 
นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สญัญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 
 บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น 
(สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการ
เลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าว
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

  
  ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
  สัญญาเช่าการเงิน 

 สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหผู้ ้
เช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตาม
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สัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเสร็จ
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า  
 
 

  สัญญาเช่าดําเนินงาน 
สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 
 

 3.12 ประมาณการหน้ีสิน 
   การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระ

หน้ีสินเกิดข้ึนตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจาํนวน
ภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนวณภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 
 3.13 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
    รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 
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 3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน

ท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ 
ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับ
พนกังาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ
ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน
อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 

 
  3.16  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

  บริษทัรับรู้การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ตามมูลค่ายติุธรรมของสิทธิในการซ้ือ
หุ้น โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิทธิซ้ือหุ้นในกาํไรหรือขาดทุน และการเพิ่มข้ึนของ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 3.17 ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนท่ีจะต้องจ่าย คํานวณตาม
หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจาก
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ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก
ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 
 

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียง
พอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสีย
ภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูก
รับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือ
หน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้ นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วม
คา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี
เงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ได ้    

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 

 
 3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้
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บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าวแทน 

 
 
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2  ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณ
มาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน 

 
3.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 การจดัประเภทรายการข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการ
สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 
 รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่าน

กาํไรขาดทุน) และ 
 รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

    บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

 ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้
สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดท่ี
เกิดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
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การเงิน การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบัการจดัประเภทตราสารหน้ีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์
การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไร
ขาดทุนอ่ืน พร้อมกบักาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
แสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึง
ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และกาํไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องจะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัด
รายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการใน
กาํไรขาดทุนอ่ืน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการ
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไร
หรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
กาํไรขาดทุนอ่ืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจาก
รายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดั
จาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึง
ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน         

 
การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ
เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือ
บริษทัและบริษทัย่อยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
เกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
ทางการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่างกัน ในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบ
เก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่า
เผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
3.20  การรวมธุรกิจ  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการ

รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจการควบคุมเม่ือบริษทั (1) มีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน (2) 

มีโอกาสเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และ (3) 
มีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือผู ้ได้รับการลงทุนทําให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงิน
ผลตอบแทนของผูล้งทุน 
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   เม่ือมีเง่ือนไขหรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า อาํนาจการควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้เปล่ียนแปลงไป 

บริษทัจะทาํการพิจารณาอาํนาจการควบคุมกิจการท่ีถูกควบคุมใหม่ 
   ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้

ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่า
ยติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

  ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยบริษทั 
และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่า
ของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถ้กูซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 

   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสิน
หากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ 

   บริษัทและบริษัทย่อยวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียใน
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

   ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ 
เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีจะส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

  
 4.1 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 
 ถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

   ในการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทาง
เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP)  อตัราการวา่งงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index)  

  ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 4.2   ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้
นั้ น  และค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย  เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้
เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลง
และเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 
 4.3 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน  
  ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงิน

สดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ หรือประเมินจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
จาํหน่าย 

  
 4.4 สญัญาเช่า  

   ถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวม
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิเลือกนั้ น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือ
ท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น 
ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
 ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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4.5     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน/ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 
  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่าตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่า
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 4.6 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
 4.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
4.8  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่าโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้ งข้อ
สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ่ 
 

5.   ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบติั  
 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใน
ระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
          จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   
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 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
   เงินลงทุนชัว่คราว 189,775.86  (189,775.86)  -  - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  111,533,774.74  (559,706.10)  -  110,974,068.64 
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  189,775.86  -  189,775.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  3,789,965.85  3,789,965.85 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,259,860.53       111,941.22   -        3,371,801.75 
หน้ีสินหมุนเวยีน        
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ        
  ภายในหน่ึงปี  -  -  675,285.21  675,285.21 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  3,114,680.64  3,114,680.64 
ส่วนของผูถื้อหุน้        
 กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,701,750.47  (287,017.33)  -  37,414,733.14 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,033,608.09  (160,747.55)  -  9,872,860.54 



133 12. งบการเงิน

 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
   เงินลงทุนชัว่คราว 189,775.86  (189,775.86)  -  - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  87,219,787.85  (113,185.14)  -  87,106,602.71 
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  189,775.86  -  189,775.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -    3,468,190.01    3,468,190.01 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     2,129,203.27  22,637.03  -  2,151,840.30 
หน้ีสินหมุนเวยีน        
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ        
  ภายในหน่ึงปี  -  -  477,225.68  477,225.68 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  2,990,964.33  2,990,964.33 
ส่วนของผูถื้อหุน้       
 กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38,515,396.42  (90,548.11)  - 38,424,848.31 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 37,701,750.47 38,515,396.42 
การเพ่ิมข้ึนจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (447,764.88) (90,548.11) 
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากผลกระทบจากการนาํ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 

 
37,253,985.59 

 
38,424,848.31 

 
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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     บริษทัละบริษทัย่อยมีรายการลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี
ตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยมีการจดักลุ่ม
ลูกหน้ีการคา้ตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกันและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัรา
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

บาท 

งบการเงินรวม 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

1 วนั ถึง  
30 วนั  

31 วนั ถึง 
 60 วนั  

61 วนั ถึง 
 90 วนั 

 
 

91 วนั ถึง 
 180 วนั  

180 วนัข้ึนไป 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563          
ยอดลกูหน้ี 81,936,949.56 4,886,805.50  1,124,891.44  1,154,462.93  659,996.08  5,570,408.60  95,333,514.11 
ค่าเผ่ือผลขาดทุน       142,518.33      11,257.22   9,975.73        37,528.04         41,171.63    5,570,408.60   5,812,859.55  

บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

1 วนั ถึง  
30 วนั  

31 วนั ถึง 
 60 วนั  

61 วนั ถึง 
 90 วนั 

 
 

91 วนั ถึง 
 180 วนั  

180 วนัข้ึนไป 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563          
ยอดลกูหน้ี  60,815,963.17   7,242,845.05   9,555,447.13   1,513,524.09    563,225.17    4,868,375.03   84,559,379.64  
ค่าเผ่ือผลขาดทุน 123,164.35             145.79   -  -  -   4,868,375.03     4,991,685.17  
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 การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กบัค่าเผื่อผลขาดทุน
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,253,153.45 4,878,500.03 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 559,706.10 113,185.14 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,812,859.55 4,991,685.17 

 
5.2 สญัญาเช่า 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัและบริษทัย่อย 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมดงักล่าวท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ร้อยละ  8.70 ต่อปี 

  สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,649,960.66  7,546,960.66 
หกั   สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (60,000.00)  - 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 2,676,631.00  2,676,631.00 
หกั  สญัญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (6,486,326.26)  (5,788,936.26) 
 4,780,265.40  4,434,655.40 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (990,299.55)  (966,465.39) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  3,789,965.85  3,468,190.01 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,789,965.85  3,468,190.01 
    
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 675,285.21  477,225.68 
   หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 3,114,680.64  2,990,964.33 

 3,789,965.85  3,468,190.01 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3,468,190.01   3,468,190.01  
ยานพาหนะ  321,775.84   - 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,789,965.85  3,468,190.01  

 
6. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย   
 บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
      บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัร่วม   
 บริษทั อินเตอร์สเตม็มา จาํกดั  ถือหุน้โดยบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

(จนถึงวนัท่ี 24 กนัยายน 2563) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จาํกดั  มีกรรมการอิสระเป็นกรรมการของบริษทัท่ีถือหุน้รายใหญ่ของ

บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จาํกดั 
 บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จาํกดั 

 
มีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการ 
(ตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 กรรมการรายดงักล่าวไดล้าออกจาก
การเป็นกรรมการของบริษทั) 

 บริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จาํกดั  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 บริษทั เอเช่ียน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

(เดิมช่ือ บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วสิ จาํกดั)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

 บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์ 
      เนชัน่แนล จาํกดั  มีผูถื้อหุน้รายเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  มีผูถื้อหุน้รายเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีอาํนาจและความรับผดิชอบในการบริหารงาน 
 ผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกาํหนดราคา 
-  รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
-  ดอกเบ้ียรับ  อตัราท่ีตกลงกนั 
-  รายไดอ่ื้น  อตัราท่ีตกลงกนั 
-  ค่าซ้ือสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
-  ค่าเช่า  อตัราท่ีตกลงกนั 
-  ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนั 
-  ค่าซ้ือสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
- ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
- เงินปันผลจ่าย  ตามท่ีประกาศจ่าย 

 
  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย ์        
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
  บริษทัยอ่ย        
  บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั -  -  33,135,238.28  21,167,648.56 
  บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั -  -  823,533.44  324,289.08 
  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั -  -  19,178.08  - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  -  1,815,886.00  -  - 
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 540,707.25  140,184.35  -  - 
 540,707.25  1,956,070.35  33,977,949.80  21,491,937.64 

 เงินให้กูย้มืระยะสั้น        
  บริษทัยอ่ย        
       บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั -  -     7,000,000.00   7,000,000.00 
  บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั  -  -     7,200,000.00   4,800,000.00 
  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั -  -   25,000,000.00   - 
 -  -    39,200,000.00   11,800,000.00 

 
 
 
 
 



138  12. งบการเงิน

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ณ วนัตน้ปี -  -  11,800,000.00  2,400,000.00 
เพิม่ข้ึนระหวา่งปี -         -  27,400,000.00  9,400,000.00 
ลดลงระหวา่งปี -  -  -  - 
ณ วนัส้ินปี -  -  39,200,000.00  11,800,000.00 
 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม และ

ภายใน 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสิน        
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
  บริษทัยอ่ย        
  บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั -  -  1,069.00  - 
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์  
   เนชัน่แนล จาํกดั     2,495,275.20   3,762,213.60  -  - 
  บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั         108,262.30   153,983.57  -  - 
      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
         กรรมการ          31,452.57   2,944,441.47  -  1,205,353.30 
     2,634,990.07   6,860,638.64  1,069.00  1,205,353.30 

 เงินกูย้มืระยะสั้น        
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  4,800,000.00  3,200,000.00  -  - 
 4,800,000.00  3,200,000.00  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ณ วนัตน้ปี 3,200,000.00  11,600,000.00 - - 
เพิม่ข้ึนระหวา่งปี 1,600,000.00  11,600,000.00 - 10,000,000.00 
ลดลงระหวา่งปี -  (20,000,000.00) - (10,000,000.00)
ณ วนัส้ินปี 4,800,000.00  3,200,000.00 - - 

 
   เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินครบกาํหนดชาํระ

เม่ือทวงถามและภายใน 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 
   รายการระหวา่งปีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

และ 2562 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ซ้ือสินทรัพย ์        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
  จาํกดั -  483,908.00  -  - 
ขายสินคา้        
 บริษทัยอ่ย        
    บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั -  -  80,499,582.08  64,761,887.25 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,072,394.78  5,541,016.73  -  - 
 5,072,394.78  5,541,016.73  80,499,582.08  64,761,887.25 
รายไดอ่ื้น        
 บริษทัยอ่ย        
    บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั -  -  4,500,900.02  4,362,923.30 
    บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั -  -   803,745.90   656,165.72 
 บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา -  -  19,178.08  - 
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 62,907.33  986,699.25  -  - 
  62,907.33   986,699.25  5,323,824.00  5,019,089.02 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ซ้ือสินคา้และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
  จาํกดั 

 
21,415,598.40  

 
15,347,852.80  

 
-  

 
- 

    บริษทั อินโนไบโอคอสเมด จาํกดั -  300,000.00  -  300,000.00 
   บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  3,693,923.56  -  - 
 21,415,598.40  19,341,776.36  -  300,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จาํกดั -  800,000.00  -  400,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        
 ค่าเช่า        
          บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
         กรรมการ -  80,000.00  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 184,830.61  87,145.21  -  - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    กรรมการ -  186,191.79  -  146,958.91 
 184,830.61  273,337.00  -  146,958.91 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร*        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,754,400.00  17,852,554.16  16,754,400.00  17,327,554.16 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,008,589.00  322,289.00  1,008,589.00  322,289.00 
 17,762,989.00  18,174,843.16  17,762,989.00  17,649,843.16 

 *  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
    ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ          22,211.50   17,882.75   4,895.50   5,715.50 
เงินฝากธนาคาร- บญัชีกระแสรายวนั 92,662,297.41   15,938,543.98   51,259,063.58   12,955,124.87 
   - บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 58,039,590.77   326,690,694.98   43,910,917.73   321,987,610.64 
                         - เงินฝากประจาํ 3 เดือน 1,603,925.78   -  1,603,925.78  - 
   รวม 152,328,025.46   342,647,121.71  96,778,802.59  334,948,451.01 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.100 ถึง 

1.050 ต่อปี และร้อยละ 0.100 ถึง 0.375 ต่อปี ตามลาํดบั 
 
8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุขอ้ 8.1)        
 - ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย         -     -        31,919,382.26   19,999,874.59 
 - ลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย* 109,862,655.27  90,764,531.79        64,706,488.46   60,202,590.02 
 - ลูกหน้ีรายยอ่ยอ่ืนๆ 19,995,498.12  4,568,982.32          4,605,880.03   4,356,915.03 
 129,858,153.39  95,333,514.11      101,231,750.75   84,559,379.64 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 8.2) 35,967,568.52  21,453,414.08        20,582,874.21   7,538,908.24 
หกั : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากลูกหน้ีการคา้ (6,022,164.22)  (5,253,153.45)       (5,021,709.01)  (4,878,500.03)
สุทธิ 159,803,557.69  111,533,774.74      116,792,915.95   87,219,787.85 

 
* ลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายแสดงดว้ยยอดก่อนหกัส่วนลดค่าบริการจดัจาํหน่ายสินคา้

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายเม่ือมีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยผ่านผูจ้ดั
จาํหน่าย 
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 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 5,253,153.45  4,875,026.55  4,878,500.03  4,650,147.53  
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
  

559,706.10   -             113,185.14           -    
ยอดเพิม่ข้ึนในระหวา่งปี           209,304.67   1,136,415.42               30,023.84   792,734.99 
ยอดลดลงในระหว่างปี         -    (758,288.52)         -    (564,382.49)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี     6,022,164.22   5,253,153.45          5,021,709.01   4,878,500.03 

 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

บาท 

งบการเงินรวม 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

1 วนั ถึง  

30 วนั  

31 วนั ถึง 

 60 วนั  

61 วนั ถึง 

 90 วนั 

 

 

91 วนั ถึง 

 180 วนั  

180 วนัข้ึนไป 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563          

ยอดลูกหน้ี 112,047,646.05 8,487,747.48  1,847,708.49  978,120.04  1,172,631.30  5,324,300.03  129,858,153.39 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 219,051.88  153,231.64  99,780.31  100,428.15  294,231.12  5,155,441.12      6,022,164.22  

บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

1 วนั ถึง  

30 วนั  

31 วนั ถึง 

 60 วนั  

61 วนั ถึง 

 90 วนั 

 

 

91 วนั ถึง 

 180 วนั  

180 วนัข้ึนไป 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563          

ยอดลูกหน้ี 

     80,307,211.90  
 

  

3,274,958.89 
 10,860,439.13  

  

1,612,052.00  
      487,938.80        4,689,150.03  101,231,750.75 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 126,329.03      3,437.76  1,643.12         2,009.40   199,139.67        4,689,150.03  5,021,709.01 
 
 8.1 ลูกหน้ีการคา้ 
  ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 112,047,646.05  81,936,949.56        80,307,211.90   60,815,963.17 
เกินกาํหนดชาํระ          
 1 วนั ถึง 30 วนั 8,487,747.48  4,886,805.50          3,274,958.89   7,242,845.05 
 31 วนั ถึง 60 วนั 1,847,708.49  1,124,891.44        10,860,439.13   9,555,447.13 
 61 วนั ถึง 90 วนั 978,120.04  1,154,462.93          1,612,052.00   1,513,524.09 
 91 วนั ถึง 180 วนั 1,172,631.30  659,996.08             487,938.80   563,225.17 
     181 วนั ถึง 365 วนั 5,324,300.03  5,570,408.60          4,689,150.03   4,868,375.03 
 รวม 129,858,153.39   95,333,514.11   101,231,750.75   84,559,379.64 
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 การนบัอายหุน้ีของลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 (1) กรณีของบริษทั การนบัอายหุน้ีจะถือตามระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีบริษทัให้แก่ผูจ้ดั

จาํหน่ายตามท่ีกาํหนดในสัญญาผูจ้ดัจาํหน่าย เน่ืองจากผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบต่อ
ความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายย่อย โดยจะเร่ิมตน้นับอายุหน้ีจากวนัส้ินเดือนท่ี
บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย 

 (2) กรณีของบริษทัย่อย การนบัอายหุน้ีจะถือตามระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีผูจ้ดัจาํหน่าย
ให้แก่ลูกหน้ีรายย่อย เน่ืองจากบริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในดา้นเครดิตของ
ลูกหน้ีรายยอ่ย แต่ผูจ้ดัจาํหน่ายจะรับผดิชอบเฉพาะการจดัเกบ็หน้ีให ้โดยจะเร่ิมตน้นบัอายุ
หน้ีจากวนัท่ีบริษทัยอ่ยขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย 

 
 8.2 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดค่้าบริการคา้งรับ 134,559.68   -    1,896,613.50   1,311,285.00 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,077,806.07  5,660,947.92  13,858,549.23   4,794,066.30 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 4,169,405.63  1,169,243.70    3,603,417.08   1,169,243.70 
เงินทดรองจ่าย 320,000.00  132,887.96       250,000.00   55,000.00 
ลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจาํหน่าย 12,476,226.46 * 12,590,746.06 * -  - 
อ่ืน ๆ 3,789,570.68  1,899,588.44  974,294.40  209,313.24 
 รวม 35,967,568.52  21,453,414.08  20,582,874.21  7,538,908.24 
 
* ลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจาํหน่าย เป็นลูกหน้ีจากการท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้แลว้ แต่

ยงัไม่ไดน้าํส่งเงินใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยผูจ้ดัจาํหน่าย จะมีการนาํส่งเงินท่ีรับชาํระมาแลว้ใหแ้ก่บริษทั
ยอ่ยภายในเครดิตเทอมท่ีบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายตามท่ีกาํหนดในสญัญาผูจ้ดัจาํหน่าย  
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9. สินคา้คงเหลือ  
 สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 81,136,329.75   52,318,597.91        41,008,559.37   25,702,979.76 
งานระหวา่งทาํ 1,756,744.01              -                -                 -    
วตัถุดิบ  6,686,197.00              -                -                 -    
วสัดุหีบห่อ  5,632,251.26                   -                     -                      -    
สินคา้ระหวา่งทาง  8,993,918.42  139,801.11         8,993,918.42   139,801.11 
หกั : ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้  (1,400,108.78) (2,198,952.34)       (129,756.05) (1,848,728.17)
สุทธิ 102,805,331.66   50,259,446.68        49,872,721.74   23,994,052.70 

 
 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 2,198,952.34  3,528,824.50  1,848,728.17  2,623,154.30 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากการซ้ือธุรกิจ    328,862.91                    -                      -                      -    
ยอดเพิม่ข้ึนในระหวา่งปี    1,361,058.20   323,794.55              91,143.91   81,570.18 
ยอดลดลงในระหว่างปี   (2,488,764.67) (1,653,666.71)  (1,810,116.03) (855,996.31)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  1,400,108.78  2,198,952.34            129,756.05   1,848,728.17 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
มูลค่าการกลบัรายการมูลค่าสินคา้        
 คงเหลือท่ีปรับลดลงสาํหรับปี (1,127,706.47)  (1,329,872.16)  (1,718,972.12)  (774,426.13) 
มูลค่าสินคา้ท่ีทาํลายสาํหรับปี 2,529,370.85  -  1,930,475.22  - 
        

 
10.  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 110,000.00  175,000.00 
หกั: ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (60,000.00)  (60,000.00) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 50,000.00  115,000.00 
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 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนักงาน เป็นการให้กูย้ืมในวงเงินรวม 300,000.00 บาท มีการจดัทาํสัญญา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร กาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 5,000.00 บาท โดยชาํระในวนัท่ีพนกังาน
รับเงินค่าจา้งจากบริษทั คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 

11.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

   สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนออกจาํหน่ายและ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   (อตัราร้อยละ)  เรียกชาํระแลว้  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั อินเตอร์สเตม็มา จาํกดั   บริการเกบ็รักษาสเตม็เซลล ์  -  25.00  -  25,000  -  4,615  -  6,250 

หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน          -  -  -  (1,410) 

            -  4,615  -  4,840 

  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียมีการเปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
และ 2562 ดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 4,614,810.37  4,839,729.18  4,839,729.18  4,839,729.18 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (162,425.72)  (224,918.81)  -  - 
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,452,384.65)  -  (4,839,729.18)  - 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัปลายปี -  4,614,810.37  -  4,839,729.18 

 
    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั อินเตอร์สเตม็มา จาํกดั (บริษทัร่วม) ท่ีมีสาระสาํคญั 

             บาท 
 2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน -  1,256,495.88 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -  17,239,045.61 
หน้ีสินหมุนเวียน -  36,300.00 
รายได ้ -  4,662.07 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -  (857,353.44) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -  - 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -  (857,353.44) 
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   กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั อินเตอร์สเต็มมา 

จาํกดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 บาท 
 2563  2562 
สินทรัพยสุ์ทธิ -  18,459,241.49 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) -  25 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย -  4,614,810.37 
การปรับปรุงอ่ืน - ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  - 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม -  4,614,810.37 

 
ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติ

อนุมติัใหบ้ริษทัขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์สเตม็มา จาํกดั ทั้งหมดในราคาตามมูลค่าเป็น
จาํนวนเงิน 6.25 ลา้นบาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษทั อินเตอร์สเต็มมา จาํกัด ต่อมาในวนัท่ี 
25 กนัยายน 2563 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าว โดยเงินลงทุนมีมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียใน
งบการเงินรวมและตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 4.45 ลา้นบาท และ 4.84 ลา้น
บาท ตามลาํดับ โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน 1.80 ลา้นบาท และ 1.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ประกอบดว้ย 
   พนับาท 

  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนออกจาํหน่ายและ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (อตัราร้อยละ)  เรียกชาํระแลว้  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั  จาํหน่ายอาหาร และผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร                  

  สาํหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์  55  55  5,000  5,000  24,322  15,480    2,750   2,750 

 บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั  จาํหน่ายอาหารสตัว ์  60  60  4,000  4,000  (4,961)  (3,946)    2,400    2,400 

  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายยา  100  -  295,000  -  240,408  -  303,565  - 

            259,769  11,534    308,715    5,150 
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บริษัทย่อยทีมี่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมี่สาระสําคญั 

 บริษทัไดร้วมบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา 
จาํกดั ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

    สัดส่วนของความเป็นเจา้ของ  บาท 
 
 

ช่ือบริษทั 

 ประเทศท่ีจดัตั้งและ
สถานท่ีหลกัของ

ธุรกิจ 

 และสิทธิในการออกเสียงท่ี
ถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม (ร้อยละ) 

 กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร
สาํหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมสะสม 

    2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษทั อินเตอร์ เวทตา้  จาํกดั    ไทย  45  45  7,395,405.26  6,071,269.71  19,900,023.53  12,665,365.82 
บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั  ไทย  40  40  (676,457.96)  (2,480,580.20)  (3,308,215.69)  (2,631,757.73) 
        6,718,947.30  3,590,689.51  16,591,807.84  10,033,608.09 

 
 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั  ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 บาท 
 2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 113,012,384.51  80,497,893.09 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,352,680.54  886,186.22 
หน้ีสินหมุนเวียน 69,270,964.55  52,679,037.96 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 871,826.00  559,784.00 
    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,900,023.53  12,665,365.82 
    
รวมรายได ้ 211,244,775.54  151,086,159.40 
กาํไรสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,395,405.26  6,140,392.59 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ี    
    ไม่มีอาํนาจควบคุม -  (69,122.88) 
    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 8,802,414.00  (3,208,291.99) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (27,933.71)  (85,747.36) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (732,447.64)  2,700,602.75 
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 8,042,032.65  (593,436.60) 
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 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั  ก่อนตดัรายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 
 บาท 
 2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 15,606,066.96  7,846,163.33 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 326,376.84  582,996.87 
หน้ีสินหมุนเวียน 24,201,432.58  15,007,321.12 
    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,308,215.69)  (2,631,757.73) 
    
รวมรายได ้ 26,557,117.82  14,827,924.28 
    
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (676,457.96)  (2,480,580.20) 
    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,472,240.33  (5,333,834.00) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (12,167.26)  (483,908.00) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 3,428,091.58  4,000,000.00 
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 4,888,164.65  (1,817,742.00) 

 
    การซ้ือธุรกจิในระหว่างปี 

 ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายกิจการกบักลุ่มผูถื้อหุ้นของบริษทั   
โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั มูลค่าการซ้ือขายรวม 295 ลา้นบาท โดยเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 
จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว ในราคาหุน้ละ 125 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก
จาํนวน 270 ลา้นบาท เป็นส่วนท่ีบริษทัใหบ้ริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั กูย้มืเพ่ือนาํไปจ่ายชาํระเงินกู้
ทั้งหมดและซ้ือทรัพยสิ์นจากบริษทัในเครือของผูถื้อหุน้เดิม ใหเ้สร็จส้ินก่อนท่ีบริษทัจะรวมธุรกิจกบั
บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั รวมทั้ง บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกัด ตอ้งจดทะเบียนเพ่ิมทุน เพ่ือ
รองรับการซ้ือขายกิจการดงักล่าว 

การซ้ือธุรกิจมีผลทาํใหบ้ริษทัควบคุมบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกดั ดงันั้นบริษทั โมเดิร์น ฟาร์
มา จาํกดั จึงมีสถานะเป็นบริษทัย่อยและรวมอยู่ในการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั้งแต่
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวน้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวตัถุประสงค์ของการลงทุนเพ่ือเป็นการ
ลงทุนในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนั และขยายธุรกิจใหค้รอบคลุมถึงการผลิตยาคนและสตัว ์
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 การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

 บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จาํกัด มีการเพ่ิมทุนจาก 20 ลา้นบาท เป็น 295 ลา้นบาทโดยทุนจด
ทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 275 ลา้นบาท ประกอบดว้ย การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซ้ือกิจการจาํนวน 
270 ลา้นบาท และการเพ่ิมทุนอีก จาํนวน 5 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 
จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563  

   มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 
จาํกดั ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัวนัซ้ือ ซ่ึงไดร้วมอยู่ในงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี  

 บาท 
สินทรัพย ์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     43,399,903.31 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     140,337.31 
สินคา้คงเหลือ     26,412,167.49 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     456,080.82 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน     2,683,225.49 
เงินฝากติดภาระคํ้าประกนั     6,095,938.00 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     215,026,127.17 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     24,371,320.35 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     605,970.15 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     15,000.00 

หน้ีสิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     (77,055,294.97) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย     (735,825.17) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     (2,700,987.81) 

สินทรัพยสุ์ทธิ     238,713,962.14 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย     295,000,000.00 
ค่าความนิยม     56,286,037.86 
      
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย     295,000,000.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ     (43,399,903.31) 
      เจา้หน้ีค่าเงินลงทุน     (10,000,000.00) 
กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิจาก      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ     241,600,096.69 
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  บริษทัไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนั

ซ้ือ ซ่ึงการวดัมูลค่าดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน ทาํให้
บริษทัตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการเพื่อรายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
บริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัซ้ือ อย่างไรก็ตาม การวดัมูลค่าจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจจาํนวน 3.57 ลา้นบาท ไดเ้กิดข้ึนและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายไวใ้นงบ
กาํไรขาดทุนของงบการเงินรวม  

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  ท่ีดิน อาคารและ  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ   ธ.ค. 62  อุปกรณ์จากการ

ซ้ือธุรกิจ 
(หมายเหตุ 12) 

 จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับโอน 
 (โอนออก) 

 ณ   ธ.ค. 63 

ในราคาทุน            
ท่ีดิน -   109,335,979.00                      -                  -                    -          109,335,979.00  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -        1,596,600.00                      -                  -                    -              1,596,600.00  
อาคาร -      43,374,738.65                      -                  -                    -            43,374,738.65  
ส่วนปรับปรุงอาคาร 520,000.00       10,429,999.07               5,000.00                -                  -            10,954,999.07  
อาคารชุด  -                      -           6,310,000.00               -                  -              6,310,000.00  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  -       59,641,988.77                   -                 -                 -            59,641,988.77  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  1,197,750.44      16,467,888.35  -                -                 -            17,665,638.79  
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  354,789.90                   -                 4,566.36               -                  -                 359,356.26  
อุปกรณ์สาํนกังาน  2,761,778.95         3,244,432.58  664,173.01                -                 -              6,670,384.54  
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  292,222.17                       -               19,500.00   (56,214.12)               -                 255,508.05  
ยานพาหนะ  8,887,627.10                   -          4,354,450.00                -                -            13,242,077.10  
ระบบนํ้า -         1,222,000.00                  -                 -                -              1,222,000.00  
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -                    -          1,095,820.00                -                -              1,095,820.00  
      รวม 14,014,168.56 245,313,626.42 12,453,509.37  (56,214.12)                -     271,725,090.23 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -                   -     (15,704.26)               -                -     (15,704.26)
อาคาร  -     (839,699.82)  (829,323.39)               -                -     (1,669,023.21)
ส่วนปรับปรุงอาคาร  (227,461.65) (19,143.55) (165,728.22)               -                -     (412,333.42)
อาคารชุด  -                      -     (97,544.18)               -                -     (97,544.18)
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  -    (14,801,239.53) (653,141.02)              -                -     (15,454,380.55)
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  (479,336.94) (11,562,465.20) (528,026.42)               -                -     (12,569,828.56)
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  (206,952.52)                   -    (71,269.35)              -                -     (278,221.87)
อุปกรณ์สาํนกังาน  (1,560,695.43) (2,708,433.66) (500,981.10)               -                -     (4,770,110.19)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (226,347.42)                  -    (36,460.73)  55,765.14             -     (207,043.01)
ยานพาหนะ  (1,647,625.10)                   -    (717,105.82)               -                -     (2,364,730.92)
ระบบนํ้า - (356,517.49) (11,685.79)              -                -     (368,203.28)
      รวม  (4,348,419.06) (30,287,499.25) (3,626,970.28)  55,765.14                 -     (38,207,123.45)
รวมท่ีดิน อาคารและอุกรณ์-สุทธิ 9,665,749.50 215,026,127.17       233,517,966.78 
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 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 
ในราคาทุน        
ส่วนปรับปรุงอาคาร    505,000.00    15,000.00         -     520,000.00  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    713,842.44    483,908.00    -      1,197,750.44  
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน    348,789.90    6,000.00    -      354,789.90  
อุปกรณ์สาํนกังาน  2,740,008.48    118,058.50    (96,288.03)    2,761,778.95  
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์    292,222.17                  -      -      292,222.17  
ยานพาหนะ  8,887,627.10    -      -      8,887,627.10  
     รวม 13,487,490.09   622,966.50   (96,288.03)    14,014,168.56  
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ส่วนปรับปรุงอาคาร   (124,038.15)    (103,423.50)    -      (227,461.65)  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้   (234,212.66)    (245,124.28)    -      (479,336.94)  
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน   (136,546.09)    (70,406.43)    -      (206,952.52)  
อุปกรณ์สาํนกังาน (1,140,994.37)    (512,714.22)   93,013.16    (1,560,695.43)  
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์   (168,282.12)    (58,065.30)    -     (226,347.42)  
ยานพาหนะ   (943,121.49)    (704,503.61)    -      (1,647,625.10)  
     รวม (2,747,194.88)    (1,694,237.34)   93,013.16   (4,348,419.06)  
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,740,295.21      9,665,749.50 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 62  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 63 
ในราคาทุน        
ส่วนปรับปรุงอาคาร  520,000.00   5,000.00   -     525,000.00 
อาคารชุด  -     6,310,000.00   -     6,310,000.00 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  392,842.44    -      -     392,842.44 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  337,833.55    -      -     337,833.55 
อุปกรณ์สาํนกังาน  2,689,678.52   611,873.01  -  3,301,551.53 
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์  185,995.34    -     (14,009.35)  171,985.99 
ยานพาหนะ  8,887,627.10   4,354,450.00   -     13,242,077.10 
     รวม  13,013,976.95   11,281,323.01  (14,009.35)  24,281,290.61 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ส่วนปรับปรุงอาคาร (227,461.65)   (104,159.97)  -  (331,621.62) 
อาคารชุด -  (97,544.18)  -  (97,544.18) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  (257,425.81)   (78,568.09)  -  (335,993.90) 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  (198,650.81)   (67,564.71)  -  (266,215.52) 
อุปกรณ์สาํนกังาน  (1,523,486.01)   (460,106.79)  -  (1,983,592.80) 
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์  (136,833.79)   (20,266.30)  14,008.35  (143,091.74) 
ยานพาหนะ  (1,647,625.10)   (717,105.82)  -  (2,364,730.92) 
     รวม  (3,991,483.17)   (1,545,315.86)  14,008.35  (5,522,790.68) 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,022,493.78      18,758,499.93 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 
ในราคาทุน        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า      505,000.00    15,000.00    -      520,000.00  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้      392,842.44    -      -      392,842.44  
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน      331,833.55    6,000.00               -   337,833.55  
อุปกรณ์สาํนกังาน   2,658,548.05    118,058.50   (86,928.03)    2,689,678.52  
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์      185,995.34    -      -      185,995.34  
ยานพาหนะ   8,887,627.10    -      -      8,887,627.10  
     รวม 12,961,846.48   139,058.50   (86,928.03)    13,013,976.95  
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า    (124,038.15)    (103,423.50)                   -     (227,461.65)  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    (178,857.72)   (78,568.09)    -      (257,425.81)  
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน    (131,635.05)    (67,015.76)                   -      (198,650.81)  
อุปกรณ์สาํนกังาน  (1,112,964.06)    (497,004.03)   86,482.08   (1,523,486.01)  
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์      (99,974.19)   (36,859.60)    -      (136,833.79)  
ยานพาหนะ    (943,121.49)    (704,503.61)    -      (1,647,625.10)  
     รวม  (2,590,590.66)    (1,487,374.59)   86,482.08    (3,991,483.17)  
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,371,255.82      9,022,493.78 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3,626,970.28  1,694,237.34  1,545,315.86  1,487,374.59 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 448.98  97.31  1.00  259.03 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงั

ใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 10.22 ลา้นบาท และ 1.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัเเป็นจาํนวน 
1.51 ลา้นบาท และ 0.96  ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนมูลค่าตามบญัชีรวมเป็นจาํนวน
เงิน 162.97 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.4 และ 19 
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14.  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

      มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  แสดงไดด้งัน้ี 

 
บาท 

งบการเงินรวม          งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

อาคารสาํนกังาน  ยานพาหนะ รวม อาคารสาํนกังาน 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  -  - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563             3,468,190.01               321,775.84   3,789,965.85   3,468,190.01 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563             3,468,190.01              321,775.84   3,789,965.85  3,468,190.01 
เพ่ิมระหวา่งปี     -  - 
ตดัจาํหน่าย       -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563              3,468,190.01               321,775.84   3,789,965.85  3,468,190.01 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  -  - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -   -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     -            - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 594,546.84  203,226.84  797,773.68            594,546.84  
ค่าเส่ือมราคา - ตดัจาํหน่าย             -            -            - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 594,546.84  203,226.84  797,773.68            594,546.84 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,468,190.01           321,775.84   3,789,965.85  3,468,190.01 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    2,873,643.17          118,549.00   2,992,192.17  2,873,643.17 

 
 
 
 
 
 
 



154  12. งบการเงิน

 
15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ  31 ธ.ค. 62  จากการซ้ือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 12) 
 จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ี

ลดลง 
 ณ  31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1,004,465.00  1,461,760.00  1,866,000.00  -  4,332,225.00 
ลิขสิทธ์ิ  850,000.00   -  -  -  850,000.00 
เคร่ืองหมายการคา้ -  -  181,555.49  -  181,555.49 
ใบอนุญาตทะเบียนยา -  24,000,000.00    -  24,000,000.00 
 รวมราคาทุน  1,854,465.00  25,461,760.00  2,047,555.49  -  29,363,780.49 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (419,405.82) (1,090,439.65) (497,406.41)  -  (2,007,251.88) 
ลิขสิทธ์ิ  (157,424.51) - (169,999.80)  - (327,424.31)
เครืองหมายการคา้ -  -  (6,960.58)  -  (6,960.58)
 รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (576,830.33) (1,090,439.65) (674,366.79)  -  (2,341,636.77) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,277,634.67 24,371,320.35     27,022,143.72 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ีน  จาํนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์    294,225.00    710,240.00                  -      1,004,465.00  
ลิขสิทธ์ิ -   850,000.00         -      850,000.00  
 รวมราคาทุน 294,225.00  1,560,240.00                  -      1,854,465.00  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   (203,881.33)   (215,524.49)                  -      (419,405.82)  
ลิขสิทธ์ิ                -     (157,424.51)                  -      (157,424.51)  
 รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม   (203,881.33)   (372,949.00)                 -      (576,830.33)  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 90,343.67     1,277,634.67 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ีน  จาํนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 63 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  762,460.00   1,866,000.00  -  2,628,460.00 
ลิขสิทธ์ิ  850,000.00   -  -   850,000.00  
เคร่ืองหมายการคา้ -  169,388.23  -  169,388.23 
 รวมราคาทุน  1,612,460.00   2,035,388.23  -  3,647,848.23 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (245,834.82)   (453,704.24)   -  (699,539.06)  
ลิขสิทธ์ิ  (157,424.51)         ( 169,999.80)   -  (327,424.31) 
เคร่ืองหมายการคา้ -   (6,654.76)  -            (6,654.76 ) 
 รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (403,259.33)   (630,358.80)  -  (1,033,618.13) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,209,200.67      2,614,230.10 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ีน  
จาํนวนท่ี
ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์     141,000.00    621,460.00   -   762,460.00  
ลิขสิทธ์ิ                -      850,000.00   -   850,000.00  
 รวมราคาทุน 141,000.00   1,471,460.00   -   1,612,460.00  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์      (56,418.06)    (189,416.76)   -   (245,834.82)  
ลิขสิทธ์ิ                -      (157,424.51)   -   (157,424.51)  
 รวมคา่ตดัจาํหน่ายสะสม      (56,418.06)    (346,841.27)   -  (403,259.33)  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 84,581.94      1,209,200.67 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 674,366.79  372,949.00  630,358.80  346,841.27 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจาํหน่ายราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุนจาํนวนรวมเป็นจาํนวนเงิน 0.29 ลา้นบาท และ 0.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(เฉพาะบริษทัเป็นจาํนวน 0.14 ลา้นบาทและ 0.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

16. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  ภาษีเงินไดร้อ
ตดับญัชี 
จากการ 
ซ้ือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 12 ) 

 ผลกระทบ
จากมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

 รายได(้ค่าใชจ่้าย)ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62    ในกาํไร

ขาดทุน 
 ในกาํไร

ขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 1 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ;            
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,050,630.70  -  111,941.22  41,860.94  -  1,204,432.86  
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 439,790.46   65,772.59   -  (225,541.29)  -   280,021.76  
 กาํไรในสินคา้คงเหลือ 817,321.89  -  -  (313,337.36)  -   503,984.53  
 ประมาณการการรับคืนสินคา้ 138,659.08    -  76,345.94  -   215,005.02  
 สญัญาเช่า -  -  -  24,497.69  -   24,497.69  
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 813,458.40   540,197.56   -  396,967.23  -  1,750,623.19  

 รวม 3,259,860.53  605,970.15  111,941.22  793.15  -  3,978,565.05 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ;        
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 975,005.31  75,625.39  -  1,050,630.70 
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 705,764.90  (265,974.44)  -  439,790.46 
 กาํไรในสินคา้คงเหลือ -  817,321.89  -  817,321.89 
 ประมาณการการรับคืนสินคา้ 87,556.94  51,102.14  -  138,659.08 
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 262,625.80  170,946.20  379,886.40  813,458.40 
 รวม 2,030,952.95  849,021.18  379,886.40  3,259,860.53 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ

จากมาตรฐาน 
การรายงาน
ทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62   ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไร

ขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ;          
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 975,700.01  22,637.03  6,004.77  -  1,004,341.81  
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 369,745.63  -  (343,794.42)  -  25,951.21 
 ประมาณการการรับคืนสินคา้ 82,256.03  -  49,123.22  -  131,379.25 
 สญัญาเช่า -  -  23,464.23  -  23,464.23 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 701,501.60  -  324,584.20  -  1,026,085.80 
 รวม 2,129,203.27  22,637.03  59,382.00  -  2,211,222.30 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ;        
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 930,029.51  45,670.50  -  975,700.01 
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 524,630.86  (154,885.23)  -  369,745.63 
 ประมาณการการรับคืนสินคา้ 49,693.12  32,562.91  -  82,256.03 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 230,020.20  129,996.60  341,484.80  701,501.60 
 รวม 1,734,373.69  53,344.78  341,484.80  2,129,203.27 

 
17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 36) 

 2563  2562 
(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 36) 

เจา้หน้ีการคา้  58,491,041.20   17,144,118.64     31,310,580.90   9,421,604.54 
ตัว๋เงินจ่าย 213,694.00   25,150.00         127,064.00   - 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 64,305,145.28   23,404,754.42     22,633,587.19   13,194,577.93 

 รวม 123,009,880.48   40,574,023.06    54,071,232.09   22,616,182.47 
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เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
   เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 36) 

 2563  2562 
(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 36) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,746,956.34  7,686,455.02   2,342,788.00   3,697,395.68 
เจา้หน้ีผูจ้ดัจาํหน่าย      13,061,549.93   12,029,668.53   7,011,331.89   6,532,132.23 
อ่ืน ๆ 39,496,639.01  3,688,630.87   13,279,467.30   2,965,050.02 
 รวม  64,305,145.28   23,404,754.42   22,633,587.19   13,194,577.93 

 
18.   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 

 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินครบกาํหนดชาํระเม่ือทวง
ถาม มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี ไม่มีการคํ้าประกนั 

 
19.  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือปลายปี  106,700,000.00   - 
หกั  ตน้ทุนทางการเงินรอตดับญัชี (263,577.37)   - 
  106,436,422.63   - 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (15,528,958.63)  - 
เงินกูย้มืระยะยาว  - สุทธิ 90,907,464.00  - 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 
  บาท 
 

 
เงินกูย้มื 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  
เพ่ิมข้ึน       
ระหวา่งปี 

 
จ่ายค่าธรรมเนียม

ทางการเงิน 

ตดัจาํหน่าย
ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน 

  
ลดลง          

ระหวา่งปี 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  -  108,000,000.00  (270,000.00) 6,422.63   (1,300,000.00)  106,436,422.63 

 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

ในประเทศ ในวงเงินรวม 108 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกูย้ืมดงักล่าวมี
อายสุัญญา 7 ปี ดอกเบ้ียจะมีการชาํระเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาทุกๆ 1 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก มี
อตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  

- ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี  
- ระยะเวลาตั้งแต่เดือนท่ี 25 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี  

 ส่วนการจ่ายชาํระคืนเงินตน้มีกาํหนดระยะเวลาทุกๆ 1 เดือน รวม 84 งวด  โดยจะชาํระเงินตน้งวด
แรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือน นับจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และงวดต่อๆไป เม่ือครบกาํหนด
ระยะเวลาทุกๆ 1 เดือน งวดละ 1.30 ลา้นบาท 

 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงเพ่ิมเติมสญัญาเงินกู ้ดงัน้ี 
1) บริษัทต้องดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.0 เท่า

ตลอดอายสุญัญา 
2) บริษทัตอ้งดาํเนินการให้นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ ดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 40 และเป็นผูบ้ริหารหลกัของบริษทัตลอดอายสุญัญา 
 ณ วนัท่ี  ธนัวาคม 2563 ส่วนของเงินตน้ท่ีมีการเบิกแลว้มีจาํนวนเงินรวม 108 ลา้นบาท 

วงเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้น้ี คํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) 
    

20.  หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 

กิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี16 มาถือปฏิบติั 
 

3,789,965.85   
3,468,190.01 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,789,965.85  3,468,190.01 
เงินจ่ายชาํระ (675,285.20)  (477,225.68) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,114,680.65  2,990,964.33 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (644,156.87)  (520,440.55) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ในหน่ึงปี 2,470,523.78  2,470,523.78 
 

 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 797,773.68  594,546.84 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 303,221.43  283,000.96 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 160,000.00  - 

  รวม 1,260,995.11  877,547.80 
     บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจาํนวน 0.68 ลา้นบาท  (เฉพาะ

บริษทัจาํนวน 0.48 ลา้นบาท)  
 

21.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
  รายการเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี  4,067,292.00  1,313,129.00   3,507,508.00  1,150,101.00  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์จาก 
 การซ้ือธุรกิจ 2,700,987.81   -  -  - 
ตน้ทุนการบริการในอดีตและดอกเบ้ีย        
 -  การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์        
           พนกังานหลงัออกจากงาน -  84,656.00  -  11,509.00 
ตน้ทุนบริการระหวา่งปี    1,913,818.55   735,898.00   1,567,497.00   610,723.00 
ดอกเบ้ียระหวา่งปี         71,017.64   34,177.00   55,424.00   27,751.00 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  1,899,432.00  -  1,707,424.00 
หกั :  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีถึง    
  กาํหนดชาํระใน 1 ปี (208,400.00)  (161,550.00)  (208,400.00)  (161,550.00)
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 8,544,716.00  3,905,742.00  4,922,029.00  3,345,958.00 
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  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  84,656.00  -  11,509.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 905,228.55  413,609.00  558,907.00  288,434.00 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ 1,008,590.00  322,289.00  1,008,590.00  322,289.00 
 1,913,818.55  735,898.00  1,567,497.00  610,723.00 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 71,017.64  34,177.00  55,424.00  27,751.00 
รวม 1,984,836.19  854,731.00  1,622,921.00  649,983.00 

 
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลกาํไรท่ีเกิดจาก        
 การเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ -  (60,011.00)  -  (176,949.00) 
 การเป ล่ียนแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน -  (1,402,796.00)  -  (1,131,475.00) 
 ประสบการณ์ -  (436,625.00)  -  (399,000.00) 
รวม -  (1,899,432.00)  -  (1,707,424.00) 

 
  สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด 1.58 - 2.04  1.58 - 2.04  1.58  1.58 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.00 - 5.00  4.00  4.00  4.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  0 - 38   0 - 38  0 - 38  0 - 38 
อตัราการทุพพลภาพ 5.00  5.00  5.00  5.00 
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  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด        

เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 (1,061,324.86)  (452,302.00)    (464,866.00)  (343,537.00)
ลดลงร้อยละ 1 1,267,739.30   526,869.00  522,622.00   389,191.00 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน      
เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 1,278,976.28  514,524.00   567,267.00   382,190.00 
ลดลงร้อยละ 1 (1,091,916.53)  (450,661.00)   (510,093.00)  (344,059.00)

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน       
เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 (1,021,718.21)  (482,543.00)  (492,999.00)  (367,623.00)
ลดลงร้อยละ 1 578,065.43  123,365.00             95,133.00   96,963.00 

 
  ปี 2562 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด
อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

 
22.   ทุนเรือนหุน้ 
  ปี 2562 

 (1)  ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก 65 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท ทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน 15 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2562 

(2)  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติ
อนุมติัในเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (2.1)  อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทั จาก
บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิม
หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงจะทําให้หุ้นสามัญของบริษัท 
(ภายหลงัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามหมายเหตุขอ้ 22 (1) เพ่ิมจากเดิม 800,000 
หุน้ เป็น 160 ลา้นหุน้  
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 (2.2)  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 23 ลา้นบาท จากทุนเดิมจาํนวน 80 ลา้น

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 103 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 46 ลา้น
หุ้น มูลคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษทัมีความประสงคจ์ะนาํหุ้นสามญัทั้งหมด
ของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

 (2.3)  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทั ตามท่ีท่ีประชุมไดพ้ิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 23 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 46 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 39.1 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 
(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 6.9 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อยของบริษทั ในราคาเดียวกนักบัราคาท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชน ทั้งน้ีหากมีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จาํนวนท่ีเหลือดงักล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial 
Public Offering) 

 (2.4)  อนุมัติการนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
 

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย  ์เม่ือวนัท่ี 15 
พฤษภาคม  2562 

ในระหว่างวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรกจาํนวน 46 ลา้นหุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 7 บาท บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้น
จาํนวน 322 ล้านบาทแล้วในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีได้รับชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บหุ้นสามญัของ
บริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยเร่ิมการซ้ือขายในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวน 12.29 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงิน
ได)้ แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้น ทาํให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 286.71 
ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญัน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 206 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 103 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัจาํนวน 206 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ไดช้าํระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้ คิดเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 103 ลา้นบาท 

 ทุนเรือนหุน้สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
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 ทุนจดทะเบียน  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 หุน้  บาท  หุน้  บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 650,000  65,000,000.00  650,000  65,000,000.00 
การเพิม่ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระหุน้ 150,000  15,000,000.00  150,000  15,000,000.00 
ยอดคงเหลือก่อนการเปล่ียนแปลง        
 มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั 800,000  80,000,000.00  800,000  80,000,000.00 

        
ยอดคงเหลือหลงัการเปล่ียนแปลง        
 มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั 160,000,000  80,000,000.00  160,000,000  80,000,000.00 
การเพิม่ทุนจดทะเบียน 46,000,000  23,000,000.00  46,000,000  23,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 206,000,000  103,000,000.00  206,000,000  103,000,000.00 

 
23. การบริหารจดัการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.54: 1 
และ 0.13 : 1 ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.38: 1 และ 0.07 : 1 ตามลาํดบั) 

 
24. สาํรองตามกฎหมาย 

บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยสาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้ 

 
25.   ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

  ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ มุลค่ายติุธรรมของหุ้น
แบบเฉพาะเจาะจง ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของหุน้ท่ีกาํหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้ง
จ่ายและบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมๆ ไปกบัการรับรู้การเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
26.   การจดัสรรกาํไรสะสม 

ปี 2563 
 ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผล
จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 หลงัหกัสาํรองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.185 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 38.11 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นสํารองตามกฎหมายจาํนวน 2.10 ลา้นบาท โดยบริษทักาํหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 
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และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนั นบัจากมีมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2563 

  
ปี 2562 

 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้มีมติใหจ่้ายเงินปัน
ผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 หลงัหักสาํรองตามกฎหมายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 17.80 บาท รวม
เป็นเงินทั้ งส้ิน 11.57 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 0.67 ลา้นบาท โดย
บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนั นับจากมีมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นโดย
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของ
กาํไรสุทธิประจาํปี 2563 และ 2562 เป็นจาํนวนเงิน 2.56 ลา้นบาท และ 2.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

27. ส่วนงานดาํเนินงาน 
   บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของผลิตภณัฑ ์

โดยมีเขตภูมิศาสตร์หลกัตั้งอยูใ่นประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของผลิตภณัฑต์ามส่วนงาน 

-  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับมนุษย ์ 
   (Human Healthcare) 

 ผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภาพ ชะลอวยั และความงาม ของมนุษย ์อนัได้แก่ เวชภณัฑ ์
โภชนบาํบัด เวชสําอาง  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกและ   
พรีไบโอติก (Probiotic & Prebiotic) ผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพ ผลิตภณัฑอ์าหาร
ทัว่ไป อปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละยารักษาโรค เป็นตน้ 

-  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์
   (Animal Healthcare) 

 ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพของสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์อนัไดแ้ก่ เวชภณัฑโ์ภชนบาํบดั 
วคัซีน ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติกและพรีไบโอติก (Probiotic 
& Prebiotic) ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวสุ์ขภาพ ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์กรดพรีเม่ียม 
ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวสู์ตรทัว่ไป และอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัการดูแลสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์เป็นตน้ 

  ผลการดําเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํ่ าเสมอโดยผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  
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 รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี 
พนับาท 

งบการเงินรวม 
 ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับมนุษย ์  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย           245,502  229,870  196,599  141,456  442,101  371,326 
ตน้ทุนขาย               (71,092)  (86,655)  (110,132)  (70,732)  (181,224)  (157,387) 
กาํไรขั้นตน้ 174,410  143,215  86,467  70,724  260,877  213,939 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (127,049)  (106,752) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (60,170)  (49,976) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน         73,658  57,211 
รายไดอ้ื่น         4,838  4,557 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,138)  (589) 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษทัร่วม        (162)  (225) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (16,701)  (13,823) 
กาํไรสาํหรับปี         60,495  47,131 

 
 ลูกคา้รายใหญ่ 

  กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายยอ่ยผา่นผูแ้ทนจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั จึงมิไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 
28.  เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้งหมดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนักงานและบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของ
เงินเดือนของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยสมทบตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบับริษทัและบริษทัย่อย บริษทัและบริษทัย่อยได้
แต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 

  บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ  2562 เป็น  1,818,886.22 บาท  และ  1,608,439.42 บาท  ตามลําดับ  (เฉพ าะบ ริษัท เป็นจํานวน 
1,360,262.00 บาท และ 1,250,873.42  บาท ตามลาํดบั ) 
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29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

   ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายท่ี
สาํคญั ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (17,126,334.74)  774,908.71  (17,024,551.73)  17,405,387.69 
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑใ์ชไ้ป 3,403,644.36  -  -  - 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 194,060,929.86  159,579,639.54  137,468,187.45  119,877,628.18 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,099,110.75  2,067,186.34  2,770,221.50  1,834,215.86 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 59,099,852.43  54,534,582.43  31,680,637.10  34,767,178.28 
ค่าโฆษณา 36,628,929.11  19,939,798.24  34,029,068.48  15,884,465.97 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัจาํหน่าย 23,982,034.79  23,754,907.01  14,164,563.21  14,755,357.70 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17,762,989.00  18,174,843.16  17,762,989.00  17,649,843.16 

 
 
30. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
 30.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ประกอบดว้ย  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :       
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 16,701,351.63  14,671,834.48 13,082,230.52  11,165,416.52 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
  การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        
   ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (793.15)  (849,021.18)  (59,382.00)  (53,344.78) 
    รวม 16,700,558.48  13,822,813.30  13,022,848.52  11,112,071.74 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไร       
 ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน       
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ        
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ -  (379,886.40)  -  (341,484.80) 
    รวม -  (379,886.40)  -  (341,484.80) 

 
 30.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 77,195,541.77  60,954,147.97  64,167,623.32  52,114,233.91 
อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20 20  20 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 15,439,108.35  12,190,829.59  12,833,524.66  10,422,846.78 
รายการกระทบยอด        
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ        
  นาํมาหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี        
  - คา่ใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย        
    ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 267,640.36  679,012.36  189,323.86  571,624.96 
        ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32,485.14  44,983.76  -  - 
 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพย ์        
  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 325,755.54  1,226,057.59  -  - 
 อ่ืนๆ 635,569.09  (318,070.00)  -  117,600.00 
รวมรายการกระทบยอด     1,261,450.13   1,631,983.71  189,323.86  689,224.96 
รวมคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้    16,700,558.48   13,822,813.30  13,022,848.52  11,112,071.74 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 12.14 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจากผล
ขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 
 30.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีแท้จริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีท่ีใช้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 77,195,541.77   60,954,147.97   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 15,439,108.35  20.00 12,190,829.59  20.00 
รายการกระทบยอด     1,261,450.13   1.63 1,631,983.71  2.68 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย   16,700,558.48   21.63 13,822,813.30  22.68 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 64,167,623.32   52,114,233.91   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 12,833,524.66  20.00 10,422,846.78  20.00 
รายการกระทบยอด 189,323.86  0.30 689,224.96  1.32 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 13,022,848.52  20.30 11,112,071.74  21.32 
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31. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่สาํหรับปี
ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 53,776,035.99  43,471,522.28  51,144,774.80  41,002,162.17 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 206,000,000      156,673,973  206,000,000      156,673,973 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.26  0.28  0.25  0.26 

 
32.  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2563      ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ        
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,200,000.00  1,600,000.00  -  4,800,000.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  106,700,000.00  (263,577.37) 106,436,422.63 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (675,285.20)  3,789,965.85 3,114,680.65 

รวม 3,200,000.00  107,624,714.80  3,526,388.48 114,351,103.28 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2562      ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -  6,000,000.00  -  6,000,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ        
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,600,000.00  (8,400,000.00) -  3,200,000.00 

รวม 11,600,000.00  (2,400,000.00) - 9,200,000.00 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2563      ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  106,700,000.00  (263,577.37)   106,436,422.63 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (477,225.68)  3,468,190.01  2,990,964.33 

รวม -  106,222,774.32  3,204,612.64  109,427,386.96 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 การบริหารความเส่ียง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป 
และไม่ไดป้ระกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ เพ่ือการคา้หรือการเกง็กาํไร 

 
33.2  การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ถูกจดัประเภทรายการและวดั
มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 
33.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี
สินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่าความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี  
 บาท 
 2563 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,039,590.77  1,603,925.78  92,684,508.91     152,328,025.46  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  159,803,557.69  159,803,557.69 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  765,132.87  -  765,132.87 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 746,938.00  7,208,363.34  -  7,955,301.34 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  110,000.00  -  110,000.00 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  123,009,880.48  123,009,880.48 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -  6,000,000.00  -  6,000,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,800,000.00  -  4,800,000.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 106,436,422.63  -  -  106,436,422.63 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  3,114,680.65  -  3,114,680.65 

 บาท 
 2562 (จดัประเภทใหม่ หมายเหตุ 36) 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,690,694.98  -  15,956,426.73  342,647,121.71 
เงินลงทุนชัว่คราว -  189,775.86  -  189,775.86 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  111,533,774.74  111,533,774.74 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  1,312,014.00  -  1,312,014.00 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  4,614,810.37  4,614,810.37 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  175,000.00  -  175,000.00 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  40,574,023.06  40,574,023.06 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -  6,000,000.00  -  6,000,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,200,000.00  -  3,200,000.00 

 



172  12. งบการเงิน

 

 บาท 
 2563 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,910,917.73  1,603,925.78  51,263,959.08  96,778,802.59 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  116,792,915.95  116,792,915.95 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  39,200,000.00  -  39,200,000.00 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  309,052.05  -  309,052.05 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  800,000.00  -  800,000.00 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  110,000.00  -  110,000.00 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  54,071,232.09  54,071,232.09 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 106,436,422.63  -  -  106,436,422.63 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  2,990,964.33  -  2,990,964.33 

 
 
 
 

 บาท 
 2562 (จดัประเภทใหม่ หมายเหตุ 36) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 321,987,610.64  -  12,960,840.37  334,948,451.01 
เงินลงทุนชัว่คราว -  189,775.86  -  189,775.86 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  87,219,787.85  87,219,787.85 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  11,800,000.00  -  11,800,000.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  907,856.00  -  907,856.00 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  175,000.00  -  175,000.00 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  22,616,182.47  22,616,182.47 
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33.4 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 
 

33.5 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  
 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัมียอดซ้ือเป็นสกุล
เงินต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยเชื่อว่าความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนใน
อนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 
บริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
  ณ วนัท่ี  ธันวาคม  และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ได้รับการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนดงัน้ี 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกุลเงิน  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
          (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  -  51,908.50         73,000.00   30.0371  30.1540 
ยโูร  -  -  49,162.90         16,896.00   36.8764  33.7311 
ออสเตรเลีย  -  -  307,100.00           5,922.20   22.9188  21.0492 
ญ่ีปุ่น  -  -  38,767,278.00  14,740,428.00   0.2907  0.2759 
จาํนวนรวมของกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 57,657.44  14,978.68 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิท่ีแสดงรวมไวใ้น    
   - รายไดอ่ื้น 170,234.25  578,172.43 
   - ค่าใชจ่้ายบริหาร -  - 

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ ท่ีรับรู้ในกาํไรก่อนภาษีระหวา่งปี 227,891.69 593,151.11 
 
33.6  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบั
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
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รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือสาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและ
เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

 
33.7 มูลค่ายติุธรรม 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัเช่ือว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 
34. ภาระผกูพนั 
 34.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและบริการ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและ

บริการ ซ่ึงมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าและบริการดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภายใน 1 ปี 6,833,599.84  6,098,013.06  5,739,099.84  5,114,013.06 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 526,050.00  2,551,947.60  526,050.00  2,432,947.60 

  รวม 7,359,649.84  8,649,960.66  6,265,149.84  7,546,960.66 
 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริการท่ี

เก่ียวขอ้งจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 
 34.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการ

เป็นจาํนวน 56.05 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 36.03 ลา้นบาท) 
 
 34.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการกระจายสินคา้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาผูจ้ดัจาํหน่ายกบับริษทั

แห่งหน่ึงในประเทศ ซ่ึงสัญญาผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2566 โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัจาํหน่ายสินคา้ให้กบั
บริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีกาํหนดในสญัญา 
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   เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563 มีการแกไ้ขขยายอายสุญัญาเป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2569  
 
 34.4  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัวงเงินสินเช่ือ  

  เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาวงเงินเงินเบิกบญัชี และเงินกู้ยืม
ระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศ วงเงินรวม 113 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน การลงทุน การขยายธุรกิจ และการดาํเนินธุรกิจทางการคา้ปกติ วงเงินสินเช่ือคํ้าประกนั
โดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 

ประเภทวงเงินสินเช่ือ 
 อตัราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี) 
 วงเงิน  

(ลา้นบาท) 
บริษทั     

(1)  เงินเบิกเกินบญัชี  MOR  5 
(2)  เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 19)  MLR-1.50 , 

MLR-1.25 
 108 

บริษทัยอ่ย     
(1)  เงินเบิกเกินบญัชี  MOR  5 

 
 
35. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารแห่งหน่ึง
ออกหนังสือคํ้าประกนัสําหรับสัญญาขายสินคา้และอ่ืนๆ เป็นจาํนวน 2.66 ลา้นบาท และ 0.71 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัเป็นจาํนวน 0.40 ลา้นบาท และ 0.51 ลา้นบาท) ตามลาํดบั คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของ
ธนาคารดงักล่าวในวงเงิน 7.96 ลา้นบาท และ 1.31 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัเป็นจาํนวน 0.80 ลา้นบาท และ 
0.91 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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36.  การจดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อ
หุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีเคยเสนอ 

รายงานไวเ้ดิม 
 จดัประเภท 

เพ่ิม (ลด) 
 จดัประเภท 

รายการใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 38,254,157.90  2,319,865.16  40,574,023.06 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,423,222.06  (2,319,865.16)  1,103,356.90 
งบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
 หน้ีสินดาํเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
            เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (29,619,236.35)  (69,292.79)  (29,688,529.14) 
             หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 56,405.08   69,292.79  125,697.87 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีเคยเสนอ 

รายงานไวเ้ดิม 
 จดัประเภท 

เพ่ิม (ลด) 
 จดัประเภท 

รายการใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,684,151.50  1,932,030.97     22,616,182.47  
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,590,646.11  (1,932,030.97)  658,615.14 
งบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      
 หน้ีสินดาํเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
       เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (37,208,179.71)  (262,433.41)  (37,470,613.12) 
               หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (239,888.01)  262,433.41  22,545.40 

 
 
37.   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัได้ขยายวง
กว้างข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทําให้ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
การรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั
อนุมติัให้บริษัทเขา้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  และเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญา
ร่วมทุน โดยจดัตั้ งบริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้ จาํกัด เพื่อร่วมกนัพฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมสาํหรับคน มีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษทั ไทยยเูน่ียน 
อินกรีเดียนท์ จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 9  โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564  

38.2 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทั
ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโดยการซ้ือท่ีดินจาํนวน 20 ไร่ โรงงานผลิตยา
และเคร่ืองจกัรและทะเบียนยาจาํนวน 4 ตาํรับ มูลค่ารวมเป็นจาํนวน 160 ลา้นบาท  โดยเป็นการซ้ือจาก 
บริษทั เทวา ฟาร์มา จาํกดั (ประเทศไทย) เพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์การเติบโตของบริษทัในการขยายธุรกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ 

38.3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564  มีมติให ้
38.3.1 อนุมติัใหเ้สนอการจดัสรรเงินกาํไรสะสมเพื่อเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2,557,238.74 บาท 

และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.2234 บาท คิดเป็นเงิน
ปันผลทั้งส้ิน 46,020,400.00 บาท โดยกาํหนดการจ่ายดงัน้ี 

   (1)   จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0234 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 4,820,400.00 บาท 
  (2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปัน

ผลทั้งส้ิน 82,400,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 41,200,000.00 
บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใด
มีเศษของหุ้นเดิมหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.2234 บาท โดยจะนาํเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลและหุ้น
ปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 

 38.3.2   อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 41,200,000.00 บาท (หุ้นสามญั 82,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท) จากเดิม 103,000,000.00 บาท (หุน้สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 144,200,000.00 บาท (หุ้นสามญั 288,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  

  โดยบริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุ้น ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนั นับจากมีมติท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ 

 
39. การอนุมติังบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 






