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ป� 2564 ประเทศไทยและท่ัวโลกยังคงประสบป�ญหาด�าน

เศรษฐกิจจากวิกฤตการณ�แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส�งผลให�ภาคธุรกิจได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาด

อย�างต�อเน่ือง ซึ่งทําให�บางธุรกิจต�องมีการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันและในอนาคต ซึ่งบริษัท 

อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก็ได�รับผลกระทบเช�นกัน 

แต�ด�วยการท่ีเป�นบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพทําให�เป�น
ผลกระทบเชิงบวกจากยอดขายท่ีมากขึ้นของเวชภัณฑ� และวิตามินต�างๆ  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได�ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ

โดยได�จัดโครงสร�างขององค�กรให�มีความคล�องตัว พร�อมรับมือกับ

สถานการณ�ต�าง ๆ และกําหนดแผนธุรกิจให�มีความสอดคล�องกับ

สถานการณ�ป�จจุบัน เพื่อลดความผันผวนของผลการดําเนินงาน และ
ดําเนินการตามแผนงานและเป�าหมายอย�างระมัดระวังและรอบคอบ

โดยในป�  2564 บริษัทได�มีการขยายการลงทุนอย�าง

ต�อเน่ือง โดยบริษัทได�จัดตั้งบริษัทร�วมทุน ชื่อ “บริษัท อินเตอร�ฟาร�
มา-ซีวิต�า จํากัด” โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อวิจัยและพัฒนา ผลิตและ

จําหน�ายผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ และเข�าซื้อโรงงานผลิตยา พร�อม

เครื่องจักรและทะเบียนยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการ

ดําเนินการดังกล�าวสอดคล�องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อ

เสริมสร�างความแข็งแกร�งและศักยภาพในการแข�งขันการดําเนินธุรกิจ 
สร�างความเติบโตอย�างย่ังยืนและก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�น

ของบริษัท
อย�างไรก็ตาม บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จาํกัด (มหาชน)

และ บริษัทในเครือ ได�ก�าวข�ามอปุสรรคต�าง ๆ มาได�ด�วยความร�วมมือ
ร�วมใจของพนักงานในการปฏิบัตติามแผนป�องกันความเสี่ยง

สุดท�ายน้ีในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และ

พนักงานทุกคน ใคร�ขอขอบพระคุณท�านผู�ถอืหุ�น ลูกค�า คู�ค�า และผู�มี
ส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ท่ีให�การสนับสนุนและเป�นกําลังใจให�บริษัทด�วยดี

ตลอดมาครับ

ดร.ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ�
ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
ประธานกรรมการ

และจะมุ� งมั่นพัฒนา และวิจัยคิดค�น
ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพสําหรับคน และ
สัตว�แบบครบวงจร ควบคู� ไปกับการ
พัฒนาสังคม และการดูแลสิ่งแวดล�อม
อย�างต�อเนื่อง

ความเป�นมืออาชพีของทีมผู�บรหิาร และความไว�วางใจจากผู�มีส�วนได�

เสียทุกฝ�ายท่ียังคงเชื่อม่ันในผลิตภณัฑ�ของเราเสมอมา เราต�องก�าว
ต�อ และอยู�ร�วมกับโควิด-19 ให�ได�อย�างปลอดภยัและยั่งยืน โดยธุรกิจ

ต�องไม�หยุดชะงัก



นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย ดําเนินธุรกิจด�านการพัฒนา คิดค�น และจําหน�ายผลิตภัณฑ�สุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับ
คน และผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เล้ียงและปศุสัตว� โดยผลิตภัณฑ�ที่จําหน�ายแบ�งออกเป�นกลุ�ม ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ�สุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับคน 
ดําเนินการโดยบริษัท แบ�งผลิตภัณฑ�เป�น 3 กลุ�ม ได�แก�

ผลิตภณัฑ�ยารกัษาโรค (Pharmaceutical Products) เป�นผลิตภัณฑ�กลุ�มฟาร�มาซูติคอล ซึ่งให�ความสําคัญต�อยาเพือ่รกัษา
โรคท่ีเกี่ยวข�องกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน  กลุ�มยากล�ามเน้ือและโครงสร�างกระดูก กลุ�มยาแก�
ปวด และยารักษาการติดเชือ้ท่ัวไป บริษัทมุ�งเน�นให�ผลิตภัณฑ�ของบรษัิท สร�างประโยชน�สงูสดุในการรักษาผู�ป�วย และใน
ขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต�องการท่ีเพิม่ขึน้ท้ังจากแพทย�และผู�รบัประกันสุขภาพผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วย
ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัท อาทิเช�น ได�แก� Zimmex, Virogon, Aller-Tab, Ingesic, Merforin, P-Fen, 
Omezone, Supenac, Bubble-X, Itrazole, Zyritine, Pyrana ซึ่งบริษัท มีโรงงานผลิตยาของตวัเองในประเทศไทย 2 แห�ง  
ตั้งอยู�ท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

ผลิตภณัฑ�รกัษาสขุภาพและชะลอวยั (Wellness and Anti-Aging Products) เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีช�วยดูแลสุขภาพให�แข็งแรง
และชะลอวัย ท่ีไม�ใช�ยา ท่ีเน�นการสร�างสมดุลให�อวัยวะภายในต�างๆ ท่ีเรียกว�า โภชนเภสัช หรือ “Nutraceuticals” เป�น
ผลิตภัณฑ�ท่ีพัฒนาจากสารอาหารท่ีมีหลักฐานการวิจัยแล�วว�ามีประสิทธิภาพในการรกัษาป�องกันโรค และส�งเสริมสุขภาพ โดย
ปราศจากผลข�างเคียง ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วยผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบรษัิท ได�แก� Probac 7, Probac 10 
Plus, Probiota BL, Proimmo, Beta Glucan Plus, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, 
Astacurmin, ProLivo, Bravo Fit, Wonder Fit, Probac Fit, Fibo Fit, Protein Fit x2,  Probac Ultra Collagen และ 
Multivitamin และผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอืน่ ได�แก� TS6 - Synbiotic

ผลิตภณัฑ�นวตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) เป�นผลิตภัณฑ�นวัตกรรมเกี่ยวกับความงามด�านต�างๆ 
ท้ังท่ีช�วยลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน�าให�เรียว เพิ่มมิติและความคมชัดของใบหน�า และผลิตภัณฑ�ท่ีช�วยดูแลความสะอาด 
ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วย ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสนิค�ารายอื่น ได�แก� TS6 - Lady Health 
และผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัท ได�แก� YUUU 
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ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสตัว�  ดําเนินการโดย
บริษัทย�อย แบ�งผลิตภัณฑ�เป�น 2 กลุ�ม ได�แก�

ผลิตภัณฑ�ดูแลและส�งเสริมสุขภาพของสัตว�เลี้ยง 
(Companion Animal Health Products) ได�แก� 

- โภชนเภสัชสําหรับสัตว�เลี้ยง (Nutraceuticals for pets) เป�นผลิตภัณฑ�เสริมอาหารเพื่อดูแล
สุขภาพสําหรับสุนัขและแมว ซึ่งแต�ละผลิตภัณฑ�ประกอบด�วยสารอาหารต�างๆ ท่ีช�วยบํารุงและลด
อาการของโรคต�างๆ เช�น ภาวะขาดแคลเซี่ยม ช�วยลดอาการอักเสบ คัน การหลุดร�วงของเส�นขน 
ดูแลสุขภาพของผิวหนังและขนให�นุ�มสวย บํารุงระบบประสาท ระบบเมตาบอลิซึ่ม ช�วยลดป�ญหาข�อ
อักเสบ ข�อเสื่อม และ ชะลออาการของโรคมะเร็ง เป�นต�น ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วย
ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทย�อยเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่นได�แก� Dr.Choice Pet 
Select และ Petinol และ ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทย�อยเป�นเจ�าของตราสินค�าเอง ได�แก� Katimun และ 
Qcer
- แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตว�เลี้ยง (Medicated Shampoo for pets) เป�นแชมพูเพื่อ
รักษาการติดเชื้อท่ีผิวหนังในสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�น
ตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น ได�แก� Dermcare MALASEB และ Dermcare
PYOHEX
- เวชสาํอางสาํหรบัสตัว�เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) เป�นผลิตภัณฑ�ประเภทแชมพูและครีม
นวดชนิดไม�ต�องล�างออกสําหรบัสุนัขและแมวท่ีมีผิวแห�ง คัน และผิวแพ�ง�าย ช�วยให�ผิวหนังและขนนุ�ม
สวย ลดการเกิดขนพันกัน ป�องกันการระคายเคืองผิวหนัง รวมถึงผลิตภัณฑ�สําหรับทําความ
สะอาดช�องหูสําหรับสัตว�เล้ียง และ สเปรย�อเนกประสงค�สําหรับสัตว�เล้ียง ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี
ประกอบด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น ได�แก� Dermcare
Aloveen และ Dermcare Natural และผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทย�อยเป�นเจ�าของตราสินค�าเอง ได�แก� 
EARkleen และ Qbac

- เวชภัณฑ�สําหรับสัตว�เลี้ยง (Pharmaceuticals for pets) ได�แก� ยาสําหรับสุนัขและแมว เช�น ยา
ปฏิชีวนะ ยาลดปวดลดอักเสบ ยาหยอดหู ยาถ�ายพยาธิ เป�นต�น ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วย
ผลิตภัณฑ� ท่ีบริ ษัทย�อยเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น ได�แก�  MOXCLAVET, 
ENROPHAR, MARBOFLOX, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT และ 
PRABENGUARD 
- วัคซีน สําหรบัสตัว�เลีย้ง (Vaccine for pets) ได�แก� วัคซีนสําหรับสุนัข  เป�นวัคซีนรวมเพื่อป�องกันโรค
ไวรัสติดต�อท่ีสําคัญในสุนัข รวมท้ังโรคพิษสุนัขบ�า ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัท
ย�อยเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น ได�แก� Biocan NOVEL DHPPi, Biocan NOVEL 
DHPPi/L4,  Biocan NOVEL DHPPi/L4R 
- อาหารสัตว�เลี้ยง (Pet Food) เป�นผลิตภัณฑ�อาหารสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี ประกอบด�วย 
ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทย�อย ได�แก� MARIA ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�อาหารในระดับ Premium 
Quality Human Grade ภายใต�แนวคิด “Authentic Pet Food” ซึ่งผลิตจากเน้ือไก�และเน้ือปลาจริง 
ไม�ใช�เศษเน้ือ เน้ือสัตว�แปรรูป หรือ By Product และ ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทย�อยเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับ
เจ�าของสินค�ารายอืน่ ได�แก� Choo Choo ซึ่งประกอบด�วย ชูชูซุปสกัดเข�มข�นบํารุงสุขภาพ ประกอบด�วย 
อะมิโนเปปไทด�โปรตีนะรรมชาติ 20 ชนิด  ชูชูเยลล่ีเสริมอาหารสําหรับแมว และ ชูชูสมูทตี้ บํารุงแมว
- แผ�นรองซับสําหรับสัตว�เลี้ยง (Pet Pee Pad) เป�นผลิตภัณฑ�แผ�นรองซับป�สสาวะหรือสิ่งขับถ�าย
สําหรับสุนัข แมว และสัตว�เล้ียงท่ัวไปภายใต�ตราสินค�า Raku Pad ซึ่งเป�นตราสินค�าของบริษัทย�อย
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ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสตัว�  ดําเนินการโดย
บริษัทย�อย แบ�งผลิตภัณฑ�เป�น 2 กลุ�ม ได�แก�

ผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว�
(Livestock Products) ได�แก�

- ผลิตภัณฑ�สารผสมล�วงหน�า (Premix) ซึ่งประกอบด�วยสารสกัด แร�ธาตุ และเอนไซม�ต�างๆ ท่ีใช�ผสมใน
อาหารสัตว� มีคุณสมบัติช�วยด�านสุขภาพและรักษาอาการของโรคต�างๆ ท่ีช�วยส�งเสริมให�การเลี้ยงสัตว�เพ่ือการ
บริโภคโดยการลดการใช�ยาปฏิชีวนะได� ซึ่งอยู�บนพ้ืนฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีส�วนใหญ�ประกอบด�วยผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทย�อย ได�แก� MaxiGut Powder, 
MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube ท่ีเหลือเป�น
ผลิตภัณฑ�ของเจ�าของสินค�ารายอื่นท่ีบริษัทย�อยซื้อมาเพ่ือจําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�า ได�แก� MFeed, 
PRORELEASE, BUTYRICA และ EDG-SP เป�นต�น
- ผลิตภัณฑ�สขุศาสตร� (Hygiene) เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีช�วยรักษาสุขภาพและป�องกันการแพร�โรค เช�น แป�ง
สุขอนามัยเพ่ือดูดซับความช้ืนบนพ้ืน จุลินทรีย�บําบัดนํ้าเสียและลดแอมโมเนียในโรงเรือนปศุสัตว� เป�นต�น 
ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ีประกอบด�วยผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทย�อย ได�แก� OCLAY และผลิตภัณฑ�ของ
เจ�าของสินค�ารายอื่นท่ีบริษัทย�อยซื้อมาเพ่ือจําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�า ได�แก� ECOTRU EXTRA
- ผลิตภัณฑ�ยาปฏชิวีนะ (Antibiotic) เพ่ือรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียสําหรับปศุสัตว� และยากันบิด
สําหรับไก�เน้ือ โดยบริษัทย�อยสั่งซื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากผู�ผลิตยาสําหรับสัตว� เพ่ือให�สินค�ามีความ
หลากหลายและครบวงจร
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ผลิตภัณฑ�ที่บริษัทและบริษัทย�อยนํามาจําหน�ายได�รับอนุญาตหรือ
ข้ึนทะเบียนจากหน�วยงานที่ เกี่ยวข�องทุกผลิตภัณฑ� โดยเป�น
ผลิตภัณฑ�ที่ผลิตจากโรงงานที่ได�มาตรฐานและเป�นผลิตภัณฑ�ได�รับ
การข้ึนทะเบียนอย�างถูกต�องครบถ�วนมาแล�วจากผู�ผลิตนั้นๆ 

สําหรับผลิตภัณฑ�ที่ส่ังซื้อหรือส่ังผลิตจากต�างประเทศและบริษัทหรือบริษัท
ย�อยเป�นผู�นําเข�ามาเองนั้น ก�อนการนําเข�ามาเพ่ือจําหน�าย บริษัทหรือบริษัท
ย�อยมีการดําเนนิการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน�วยงานที่เก่ียวข�อง
ต�างๆ ซ่ึงได�แก�  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)1หรือกรมปศุ
สัตว� (แล�วแต�กรณี)2 ซ่ึงรับรองว�าผลิตภัณฑ�ได�ผ�านการพิจารณาด�าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ�การพิจารณา
ของหน�วยงานกํากับดูแลดังกล�าวแล�ว

บริษัทและบริษัทย�อยจําหน�ายผลิตภัณฑ�ในประเทศทั้งหมด โดยมีการ
จําหน�ายต�างๆ ได�แก� โรงพยาบาล คลินิก ร�านขายยา โรงพยาบาลและ
คลินิกสัตว�เล้ียง ร�านเพ็ทช็อป และร�านค�าปลีกสมัยใหม� (โมเดิร�นเทรด) 
เพ่ือนําไปจําหน�ายหรือให�บริการแก�ผู�บริโภคสุดท�าย (End Users) อีก
ทอดหนึ่ง รวมทั้งการจําหน�ายถึงผู�บริโภคสุดท�ายโดยตรงโดยใช�ทีมงาน
ขายของบริษัทและบริษัทย�อย และช�องทางจําหน�ายแบบออนไลน� ทั้งนี้ ใน
ป� 2562 - 2564 บริษัทและบริษัทย�อยไม�มีรายได�จากการขายสินค�าให�แก�
ลูกค�ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส�วนเกินกว�าร�อยละ 30 ของรายได�จากการ
ขายรวม

1ผู�รับอนุญาตผลิตอาหาร /ยา /ยาสัตว� หรือผู�รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหาร /ยา /ยาสัตว� เข�ามาในประเทศไทย เม่ือจะผลิตหรือนําหรือสั่งเข�ามาซึ่งผลิตภัณฑ�ดังกล�าว ต�องมาขอ
ข้ึนทะเบียนต�อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเม่ือได�รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ�น้ันแล�ว จึงจะผลิตหรือนําหรือสั่งเข�ามาในประเทศได�
2ผู�รับอนุญาตผลิตอาหารสัตว� หรือผู�รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารสัตว� เข�ามาในประเทศไทย เม่ือจะผลิต หรอืนําหรือสั่งเข�ามาซึ่งอาหารสัตว� ต�องมาขอข้ึนทะเบียนต�อกรมปศุสัตว� 
และเม่ือได�รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�น้ันแล�ว จึงจะผลิตหรือสั่งเข�ามาในประเทศได�

7

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | โครงสร�างและการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



วิสัยทัศน� พันธกิจ และเป�าหมายการดําเนินธุรกิจ

วิสัยทศัน� 
“ เป�นผู�นําในการคิดค�นและนําเสนอผลิตภัณฑ�
สุขภาพ ที่แตกต�าง ที่มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย เพื่อการป�องกันและรักษาโรค การมีชีวิต
ที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย ”

พันธกจิ
เพ่ือให�องค�กรได�บรรลุถึงวิสัยทัศน�ที่ถูกวางไว� พันธกิจของบริษัทจึงได�
กําหนดเป�น 6 ข�อ คือ
1. สินค�าและบริการที่โดดเด�นและแตกต�าง 
2. การวิจัยและการพัฒนาสินค�าอย�างตลอดต�อเนื่อง 
3. การเข�าถึงสินค�าและบริการในระดับสากล 
4. บุคลากรที่ทรงคุณภาพและเป��ยมไปด�วยประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม 
6. องค�กรแห�งธรรมาภิบาล 

เป�าหมายการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทดําเนินธุรกิจด�านการพัฒนา คิดค�น และจําหน�ายผลิตภัณฑ�สุขภาพและนวัตกรรม
ความงามสําหรับคน และผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เลี้ยงและปศุสัตว� ท่ีประกอบด�วย 
เวชภัณฑ� (Pharmaceuticals) โภชนเภสัช (Nutraceuticals) เวชสําอาง 
(Cosmeceuticals) อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) และอุปกรณ�ทางการแพทย� 
(Medical Devices) สําหรับท้ังคนและสัตว� (Human Health and Animal Health) 
ภายใต�แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ท่ีเช่ือว�า คุณค�าของชีวิต คือ สุขภาพท่ีดีและการมี
ชีวิตท่ียืนยาวอย�างมีคุณภาพ ซึ่งแนวคิดดังกล�าวได�สะท�อนออกมาเป�นผลิตภัณฑ�ของ
บริษัท เพ่ือให�ผู�บริโภคมีสุขภาพร�างกายแข็งแรงและมีความสมดุลในระบบของร�างกาย 
บริษัทมีความใส�ใจรายละเอียดทุกข้ันตอนการคัดสรรเพ่ือให�ผลิตภัณฑ�ของบริษัทมี
คุณภาพท่ีดีเยี่ยม ตั้งแต�การคิดค�นและนําเสนอผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีใช�เทคโนโลยีชีวภาพ 
เพ่ือการป�องกันโรค การมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึนและชะลอวัย

ภายใต�เครื่องหมายการค�า “INTERPHARMA” บริษัทวางเป�าหมาย ภายใน 5 ป�จะเติบโต
เป�นบริษัทช้ันนําในการนําเสนอผลิตภัณฑ�สุขภาพ และจะขยายช�องทางจัดจําหน�ายและทํา
การตลาดในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือให�กลุ�มลูกค�าเป�าหมายสามารถเข�าถึงผลิตภัณฑ�
ได�ง�าย สามารถจดจําเครื่องหมายการค�าของบริษัทได�เป�นอย�างดี และเพ่ือให�ผู�บริโภคมี
สุขภาพท่ีดี นอกจากน้ี บริษัทจะพัฒนาระบบภายในขององค�กรอย�างต�อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน จะรักษาสัมพันธ�อันดีต�อคู�ค�า และเข�าร�วมเป�น
ส�วนหน่ึงในการให�ความช�วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมเพ่ือความ
ยั่งยืนในระยะยาว
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ําคญั

บริษัทก�อตั้งเมื่อวันที ่20 เมษายน 2549 ในนาม “บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด” 
ด�วยทุนจดทะเบยีน 1 ล�านบาท วัตถุประสงค�แรกเริ่มเพ่ือประกอบธุรกิจนาํเข�าและ
จําหน�ายผลิตภัณฑ�สุขภาพทั่วไป

ต�อมาในป� 2556 บริษัทได�ปรับโครงสร�างการถือหุ�นมาเป�นการถือหุ�นโดย ดร.
ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� ร�อยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนชําระแล�วของบริษทั 
โดย ดร.ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� มีวิสัยทัศน�ที่จะนาํเสนอนวัตกรรมที่เป�น
ทางเลือกใหม�ๆ ในการป�องกันและรักษาโรคสําหรับคน จึงได�เข�ามาบริหารงานใน
บริษัท และเป�นจุดเริ่มการขยายธุรกิจด�านผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพกลุ�มโภชนเภสัช
ภัณฑ� (Nutraceuticals Product) ภายใต�เครื่องหมายการค�า 
“INTERPHARMA”

โดยเริ่มต�นจากกลุ�มผลิตภัณฑ�รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-
Aging) จําหน�ายให�กับกลุ�มโรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งได�รับความนิยมและเป�นที่
รู�จักมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ� Probac 7 และ Probac 10 Plus ซึ่งเป�น
ผลิตภัณฑ�ซินไบโอติกที่ช�วยสร�างสมดุลของระบบขับถ�ายที่ดแีละสร�างระบบภูมคิ�ม
กัน ซึ่งถือเป�นจุดเริ่มต�นของสุขภาพทีด่จีากภายในสู�ภายนอก หลังจากนั้น บริษัท
ได�ขยายไปสู�กลุ�มผลิตภัณฑ�นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และ
จากการเล็งเห็นถึงการเติบโตของการเล้ียงสุนัขและแมว จึงขยายไปสู�กลุ�ม
ผลิตภัณฑ�สําหรับสัตว�เล้ียง ซึ่งนําเสนอทั้งเวชภัณฑ� เวชสําอาง โภชนเภสัช และ
อาหารสุขภาพสําหรับสัตว�เล้ียง 

ทั้งนี้ จากแนวโน�มการตระหนักในเรือ่งของความปลอดภัยของอาหาร 
บริษัทจึงได�ขยายธุรกิจไปยังกลุ�มผลิตภัณฑ�ปศุสัตว� และได�นําเสนอ
ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ โดยมุ�งเน�นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 
ส�งผลให�บริษัทมีผลประกอบการทีเ่ตบิโตอย�างต�อเนือ่ง นอกจากนี้ บริษัท
ไม�หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมใหม�ๆ  อย�างสม่ําเสมอ 
เพ่ือให�ผลิตภัณฑ�ที่จําหน�ายมีความโดดเด�นและแตกต�างจากผลิตภัณฑ�อ่ืน
ในท�องตลาด
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พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในช�วง 5 ป�ที่ผ�านมา สรุปได�ดังนี้ 

วันที ่6 มกราคม 2560 บริษัทได�รับแต�งตัง้ให�เป�นตวัแทนจําหน�ายแต�เพียงผู�เดียว 
(Sole Marketer) จากบริษัท แดวูง ฟาร�มาซูทิคอล (ไทยแลนด�) จํากัด สําหรับ
การจําหน�ายผลิตภัณฑ� Perfectha (ผลิตภัณฑ�ไฮยาลูโรนิคแอซิด ฟ�ลเลอร�) ใน
ประเทศไทย 

วันที ่1 มีนาคม 2560 บริษัทได�รับแต�งตัง้ให�เป�นตวัแทนจําหน�ายแต�เพียงผู�เดียว 
(Sole Marketer) จากบริษัทแดวูง ฟาร�มาซูทิคอล (ไทยแลนด�) จํากัด สําหรับการ
จําหน�ายผลิตภัณฑ� NABOTA (ผลิตภัณฑ�โบทูลินั่มท็อกซิน) ในประเทศไทย

วันที ่17 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามญัผู�ถือหุ�นของบริษัทครั้งที ่1/2560 มีมติ
อนุมัติให�บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 5 ล�านบาท เป�น 40 ล�านบาท โดยการ
ออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 350,000 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 100 บาท 
เสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทในราคาหุ�นละ 100 บาท โดยบริษัทได�จด
ทะเบียนทนุชําระแล�วใหม�ต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม 2560 ซ่ึงบริษัทนําเงินทีไ่ด�จากการเพ่ิมทนุไปใช�เป�นเงินทนุหมนุเวียน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในการเพ่ิมทุนดงักล�าว ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 
ซื้อหุ�นเพ่ิมทุนต่ํากว�าสิทธ์ิที่ได�รับจัดสรรหุ�น จึงมีผลทําให� ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลา
ธร มีสัดส�วนการถือหุ�นของบริษัทลดลงเหลือร�อยละ 79.75 ของทุนชําระแล�ว
ของบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุน และมีผู�ถือหุ�นใหม�รายอ่ืนเข�ามาถือหุ�นในบริษัท
เพ่ิมอีก 4 ราย ถือหุ�นรายละร�อยละ 5 ของทุนชําระแล�วของบริษทัภายหลังการ
เพ่ิมทุนดังกล�าว ต�อมาภายในป� 2560 ผู�ถือหุ�นทั้ง 4 รายดังกล�าวได�ขายหุ�นที่ถือ
อยู�ทั้งหมดให�แก�บุคคลอ่ืนจํานวน 12 ราย เช�น นายภาววิทย� กล่ินประทมุ
นางสาวสุวิสา หวังบํารุงศักดิ์ นายธํารงชัย เอกอมรวงศ� นายสมพล ฤกษ�วิบูลย�
ศร ีนางสาวบุศรา ศรีรุ�งเรือง นางสาวพรพิมล ตัง้กิติเสถียร และนายเสริมยุทธ 
แย�มเกตุ เป�นต�น 

ป� 2560
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วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัทประจําป� 2560 มี
มติอนุมัติให�บริษัทเข�าซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด 
(“อินเตอร�เวทต�า”) ซ่ึงประกอบธุรกิจนําเข�าและจําหน�ายอาหาร ยา เวชภัณฑ� 
และสินค�าที่เก่ียวเนื่องของสัตว� เพ่ือปรับโครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบริษัท
ภายใต�การควบคุมเดียวกัน และขยายกิจการให�ครอบคลุมสินค�าหลายกลุ�ม
ย่ิงขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร�างรายได�และกําไรที่เพ่ิมขึ้นให�กับบริษัท โดยการ
ซื้อหุ�นของอินเตอร�เวทต�าทั้งหมดที่ถือโดยดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร (ผู�ถือหุ�น
รายใหญ�และผู�บริหารของบริษัท) และนายอรรถพล นิมโรธรรม (พนักงาน
ของอินเตอร�เวทต�า) รวมจํานวน 27,500 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 55 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแล�วของอินเตอร�เวทต�า ในราคาหุ�นละ 100 บาท ซ่ึงเท�ากับ
ราคาตามมูลค�าหุ�นที่ตราไว� (Par Value) คิดเป�นเงินลงทุนรวม 2.75 ล�าน
บาท โดยมีการโอนหุ�นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และจ�ายชําระค�าหุ�นให�แก�ผู�
ถือหุ�นเดิมดังกล�าว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ราคาซื้อหุ�นของอินเตอร�
เวทต�าที่เท�ากับหุ�นละ 100 บาท เป�นราคาที่ต่ํากว�ามูลค�าหุ�นตามบัญชีของ
บริษัทดังกล�าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเท�ากับหุ�นละ 234.66 บาท

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัทครั้งที่ 2/2560 
มีมติอนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลจากกําไรสะสมหลังหักสํารองตามกฎหมายให�แก�
ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 91 บาท รวมเป�นเงินทั้งส้ิน 36.40 ล�านบาท และ
จัดสรรกําไรเป�นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2 ล�านบาท โดยกําหนด
จ�ายเงินป�นผลในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

บริษัทได�เปล่ียนแปลงรายชื่อผู�ถือหุ�น ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหุ�นระหว�างผู�ถือหุ�น
รายย�อยด�วยกัน โดยนายภาววิทย� กล่ินประทุม นายสมพล ฤกษ�วิบูลย�ศรี และ
นางสาวบุศรา ศรีรุ�งเรือง ได�ขายหุ�นให�กับผู�ถือหุ�นรายย�อยเดิมและบุคคลอ่ืน
จํานวน 4 ราย เช�น นายคเชนทร� เบญจกุล นายชูรัชฎ� ชาครกุล เป�นต�น ซึ่งผู�ถือหุ�น
รายย�อยทุกรายของบริษัทเป�นผู�ถือหุ�นรายย�อยที่ไม�มีส�วนร�วมในการบริหาร ไม�เป�น
บุคคลกลุ�มเดียวกัน และไม�ได�ส�งตัวแทนเข�ามาเป�นกรรมการหรือผู�บริหารในบริษัท
แต�อย�างใด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ป� 2560
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บริษัทออกผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�า 2 ผลิตภัณฑ� คือ ผลิตภัณฑ� YUUU 
Probiotic Premium Cleansing Mousse ซ่ึงเป�นผลิตภัณฑ�โปรไบโอติกเพ่ือ
การดูแลผิวหน�าที่ช�วยลดการอักเสบและเพ่ิมความชุ�มชื้นให�ผิวอย�างอ�อนโยน ช�วย
กําจัดและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก�อโรค และผลิตภัณฑ� YUUU 
Advance Probiotic & Pine Needle Toothpaste ซ่ึงเป�นผลิตภัณฑ�ยาสีฟ�นที่
ช�วยดูแลช�องปากแบบบูรณาการ ช�วยปรับสมดุลสุขภาพช�องปากโดยรวมให�
เหงือกและฟ�นแข็งแรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก�อโรค ช�วยระงับกล่ินปาก ให�ลม
หายใจสดชื่น

วันที่ 19 มีนาคม 2561 มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา 
จํากัด (“อินเตอร�เพ็ททรินา”) ด�วยทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ล�านบาท ซ่ึงเป�น
บริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัท กับ บริษัท เอเช่ียน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด ซ่ึงเป�น
บริษัทย�อยของบริษัท ห�องเย็นเอเช่ียน ซีฟู�ด จํากัด (มหาชน)3 โดยบริษัทถือ
หุ�นในสัดส�วนร�อยละ 60 และ บริษัท เอเช่ียน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด ถือหุ�นใน
สัดส�วนร�อยละ 40 ของทุนจดทะเบยีนของอินเตอร�เพ็ททรินาเพ่ือประกอบธุรกิจ
จําหน�ายผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียง โดยเน�นตลาดอาหารสัตว�เล้ียงในประเทศ 
ผ�านช�องทางการจัดจําหน�ายที่บริษัทมีความเ ช่ียวชาญอยู�แล�ว ได�แก� 
โรงพยาบาลและคลินิกสัตว�เล้ียง เพ็ทช็อป ร�านค�าปลีกสมัยใหม�หรือโมเดิร�นเท
รด และช�องทางออนไลน�ต�างๆ  โดยวางตําแหน�งทางการตลาดอาหารสัตว�
เล้ียงระดับพรีเมียม เพ่ือตอบสนองไลฟ�สไตล�ของคนรักสัตว�เล้ียง ที่ต�องการ
ความใส�ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป�นพิเศษ

3 บริษัท เอเชี่ยน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัท ห�องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู�ด จํากัด (มหาชน) ใน
สัดส�วนร�อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบรษัิท เอเชี่ยน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด 

ป� 2561
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ในการเพ่ิมทุนดงักล�าว  ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรซื้อหุ�นเพ่ิมทุนต่ํากว�าสิทธ์ิที่
ได�รับจัดสรรหุ�น จึงมีผลทําให� ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร มีสัดส�วนการถือหุ�นของ
บริษัทลดลงเหลือร�อยละ 65.81 ของทุนชําระแล�วของบริษทัภายหลังการเพ่ิมทนุ
ดังกล�าว ทั้งนี้ ป�จจุบัน ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เป�นผู�ถือหุ�นบริษัทเพียงราย
เดียวที่ดํารงตําแหน�งกรรมการบริษทั โดยผู�ถือหุ�นรายอ่ืนไม�มีรายใดถือหุ�นจนถึง
หรือเกินกว�าร�อยละ 10 และมีส�วนร�วมในการบรหิารงานในบริษทั

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นดังกล�าวได�มมีติให�จ�ายเงินป�นผลจากกําไรสุทธิ
ประจําป� 2560 หลังหักสํารองตามกฎหมาย จากกําไรสะสมหลังหักสํารองตาม
กฎหมายให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 70 บาท รวมเป�นเงินทัง้ส้ิน 28 ล�านบาท 
และจัดสรรกําไรเป�นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.5 ล�านบาท โดยกําหนด
จ�ายเงินป�นผลในวันที ่7 พฤษภาคม 2561

เดือนพฤษภาคม 2561 อินเตอร�เพ็ททรินาออกผลิตภัณฑ�อาหารสุนัขและแมว 
ภายใต�ตราสินค�า “MARIA” ซึ่งพัฒนาโดยสัตวแพทย�และนกัโภชนาการ บน
แนวคิด “Authentic Pet Food” ซึ่งผลิตจากเนื้อจริง (Real Meat) เกรด
เดียวกับที่ผลิตอาหารคน ไม�มีการใช�วัตถุกันเสีย (Preservation Free) มีพรีไบ
โอติกส� (Prebiotic) ที่ช�วยดูแลระบบย�อยของสารอาหาร เสรมิการทํางานของ
ระบบภูมิคุ�มกัน และปราศจากส�วนผสมจากแป�ง ข�าวโพด ข�าวสาลี ถ่ัวเหลือง 
(Grain-Free) เหมาะกับสุนัขและแมวทีแ่พ�อาหารประเภทธัญพืช 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561ได�มีการทําสัญญาร�วมทุนระหว�างบรษิัท และ 
บริษัท เอเชี่ยน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด เพ่ือกําหนดเงื่อนไขและข�อตกลงร�วมกันในการ
ดําเนินธุรกิจในอินเตอร�เพ็ททรินา ซึ่งรายละเอียดของสาระสําคัญของสัญญา
ดังกล�าวพิจารณาได�ในหัวข�อทรัพย�สินทีใ่ช�ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข�อย�อย
สัญญาร�วมทุน

วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามญัผู�ถือหุ�นของบริษัทประจําป� 2561 มีมติ
อนุมัติการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 40 ล�านบาท เป�น 65 ล�านบาท โดยการออกหุ�น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 250,000 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 100 บาท เสนอขายให�แก�
ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทในราคาหุ�นละ 100 บาท โดยบริษัทได�จดทะเบยีนทนุชําระแล�ว
ใหม�ต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
ซึ่งบริษัทนําเงนิทีไ่ด�จากการเพ่ิมทุนไปใช�เป�นเงินทนุหมุนเวียนในการดาํเนนิธุรกิจ
ของบริษัท

ป� 2561
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วันที ่18 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามญัผู�ถือหุ�นของบริษัทประจําป� 2562 มีมติ
อนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลจากกําไรสะสมหลังหักสํารองตามกฎหมายให�แก�ผู�ถือ
หุ�นในอัตราหุ�นละ 17.80 บาท รวมเป�นเงินทัง้ส้ิน 11.57 ล�านบาท และจัดสรร
กําไรเป�นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.67 ล�านบาท โดยกําหนดจ�ายเงินป�น
ผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 รวมทั้งได�มมีตอินุมตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจาก 
65 ล�านบาท เป�น 80 ล�านบาท โดยการออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 150,000 
หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 100 บาท เสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทตาม
สัดส�วนการถือหุ�นการถือหุ�น ในราคาหุ�นละ 100 บาท โดยบริษัทได�จดทะเบยีน
ทุนชําระแล�วใหม�ต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทนําเงินทีไ่ด�จากการเพ่ิมทุนไปใช�เป�นเงินทนุหมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษทั

ป� 2562 วันที ่7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติ
การแปรสภาพของบริษัทจากบริษัทจํากัดเป�นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช�ช่ือว�า 
“บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)” การเปล่ียนแปลงมูลค�าหุ�นที่ตราไว�
ของบริษัท จากหุ�นละ 100 บาท เป�นหุ�นละ 0.50 บาท และการเพ่ิมทุนจด
ทะเบยีนของบรษิัทจํานวน 23 ล�านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 80 ล�าน
บาท เป�นทุนจดทะเบียนจํานวน 103 ล�านบาท โดยการออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 46 ล�านหุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท แบ�งการเสนอขายออกเป�น 
(1) หุ�นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 39.1 ล�านหุ�น เสนอขายให�แก�ประชาชน (2) หุ�น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 6.9 ล�านหุ�น เสนอขายให�แก�กรรมการ ผู�บริหารและ/
หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย�อย ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขาย
ให�แก�ประชาชน พร�อมทั้งนําหุ�นสามัญของบริษัทเข�าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทได�จดทะเบียนแปรสภาพ เปล่ียนแปลงมูลค�า
หุ�นที่ตราไว� และทุนจดทะเบียนใหม�ต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวง
พาณิชย� เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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วันที ่19 กันยายน 2562 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด
หลักทรัพย� ได�อนุญาตให�บริษัทเสนอขายหุ�นทีอ่อกใหม�ต�อประชาชน

วันที ่28 - 30 ตุลาคม 2562 บริษัทเสนอขายหุ�นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให�กับ
ประชาชนเป�นครั้งแรก (IPO) จํานวน 46,000,000 หุ�น ราคาที่เสนอขายหุ�นละ 7 
บาท เป�นจํานวนเงิน 322,000,000 บาท  ซึ่งหลังหักค�าใช�จ�ายในการเสนอขาย
คงเหลือ 304,482,430 ล�านบาท  โดยบรษิัทนําเงินที่ได�รับจากการเพ่ิมทนุนาํไป
ชําระคืนเงินกู�ยืมระยะส้ัน และใช�เป�นเงินทนุหมุนเวียนของบรษิัท

วันที ่1 พฤศจกิายน 2562 บริษทัได�ดาํเนนิการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุต�อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� เป�น 103,000,000 บาท แบ�งเป�นหุ�น 
206,000,000 หุ�น ราคาพาร�ละ 0.50 บาท

วันที ่5 พฤศจกิายน 2562 หุ�นสามัญของบริษัทได�เข�าเป�นหลักทรพัย�จดทะเบียน
และเริ่มทําการซื้อขายหลักทรัพย�เป�นวันแรกในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ กลุ�ม
อุตสาหกรรม สินค�าอุปโภคบริโภค โดยมีชื่อย�อหลักทรัพย� “IP”

ป� 2562 ป� 2563
ต�นป� 2563 ได�เกิดการแพร�ระบาดของไวรัสโคโรน�า สายพันธุ�ใหม� 2019 
(COVID-19) ทั้งประเทศไทยและทัว่โลก ซ่ึงการแพร�ระบาดของโรค COVID-
19 ส�งผลทําให�เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต�อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ�ดังกล�าว บริษัทได�ออกผลิตภัณฑ�ใหม� คือ 
หน�ากากอนามัยผลิตด�วยเส�นใยนาโนและเส�นใยไผ�ธรรมชาต ิและแอลกอฮอล�
ทําความสะอาดมือ ชนิดหลอดและซอง  เพ่ือจําหน�ายให�ลูกค�า

การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ผู�ถือหุ�น
มีมติอนุมัตใิห�จ�ายเงินป�นผลจากกําไรสุทธิประจําป� 2562 หลังหักสํารองตาม
กฎหมายให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.185 บาท รวมเป�นเงินทัง้ส้ิน 38.11 
ล�านบาท และจัดสรรกําไรเป�นสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.10 ล�านบาท 
โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รบัป�นผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู�
ในสมุดทะเบยีนผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 และกําหนดจ�ายเงินป�นผล
ภายใน 30 วัน นับจากมีมติทีป่ระชุมสามญัผู�ถือหุ�น โดยบริษัทได�จ�ายเงินป�น
ผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
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ผลิตภัณฑ� Probac และ ผลิตภัณฑ�ยาสีฟ�น  YUUU เป�นสินค�าที่ขายดีที่สุด
อันดับ 1 จากร�านขายยา LAB Pharmacy

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
คณะกรรมการมีมติอนุมัติให�บริษัทขายเงินลงทุนในหุ�นสามัญของบริษัท 
อินเตอร�สเต็มมา จํากัด ทั้งหมดในราคาตามมูลค�าเป�นจํานวนเงิน 6.25 ล�านบาท 
ให�กับผู�ถือหุ�นกลุ�มเดิมของบริษัท

ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได�เปล่ียนชื่อและชื่อสกุลเป�น ดร. ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิ
พันธ� เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

ผลิตภัณฑ�ใหม� ได�แก� PROBIOTA BL, PROIMMO, VITAMUNE, MOUTH 
SPRAY YUUU HONEY BEE PROPOLIS NATURAL MOUTH SPRAY

บริษัทได�ซื้อกิจการบริษทั โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด จํานวนเงิน 295 ล�านบาท เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

การประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู�ถือหุ�น
มีมติอนุมัติให�ออกหุ�นกู�ในวงเงินไม�เกิน 300 ล�านบาท ทั้งนี้ ภาระหนี้รวมทั้งหมด 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต�องไม�เกิน 460 ล�านบาท เพ่ือวัตถุประสงค�ในการชําระ
คืนหนี้เงินกู�ซ่ึงมีอยู�ในป�จจุบัน และ/หรือใช�ในการดําเนินงาน และ/หรือ ขยาย
ธุรกิจ และ/หรือ เป�นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพ่ือวัตถุประสงค�อ่ืนๆ 
ตามที่คณะกรรกมารบริษัทเห็นสมควร

ป� 2563
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วันที ่7 มกราคม 2564 บริษัทได�จัดตัง้บริษทัร�วมลงทนุ ชื่อ “บริษัท อินเตอร�ฟาร�
มา-ซีวิต�า จํากัด” โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือวิจัยและพัฒนา ผลิตและจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพ ทุนจดทะเบยีนจํานวน 20 ล�านบาท โดยบริษัทถือหุ�นร�อย
ละ 60 และบริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท� จํากัด ถือหุ�นร�อยละ 40

วันที ่8 กุมภาพนัธ� 2564 คณะกรรมการบริษัทได�อนุมตักิารเข�าทาํรายการได�มา
ซึ่งสินทรัพย�โดยการซื้อที่ดินจํานวน 20 ไร� โรงงานผลิตยาและเครื่องจักร และ
ทะเบียนยาจํานวน 4 ตํารับ มูลค�ารวมจํานวน 160 ล�านบาท จากบริษัท เทวา 
ฟาร�ม (ประเทศไทย) จํากัด

การประชมุสามญัผู�ถอืหุ�นประจาํป� 2564 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2564 

ผู�ถือหุ�นมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเป�นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.56 ล�าน
บาท และจ�ายเงินป�นผลสําหรับผลการดําเนินงานป� 2563 ให�แก�ผู�ถือหุ�น
จํานวน 46.02 ล�านบาท ในอัตราหุ�นละ 0.2234 บาท โดยการจ�ายป�นผลเป�น
หุ�นสามัญและเงินสด ดังนี้ 

1)  จ�ายป�นผลเป�นเงินสดในอัตราหุ�นละ 0.0234 บาท คิดเป�นเงินจํานวน 
4,820,400 บาท 

2) จ�ายป�นผลเป�นหุ�นสามญัของบริษทัจํานวน 82,400,000 หุ�น มูลค�าที่ตรา
ไว�หุ�นละ 0.50 บาท ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตรา 2.5 หุ�นเดิมต�อ 1 หุ�นป�นผล 
รวมเป�นมูลค�าทัง้ส้ินจํานวน 41,200,000 บาท คิดเป�นการจ�ายเงินป�นผล
ด�วยหุ�นสามัญในอัตราหุ�นละ 0.20 บาท ในกรณีหากมีเศษ บริษัทจะ
จ�ายเงินป�นผลเป�นเงินสด แทนการจ�ายหุ�นป�นผลในอัตราหุ�นละ 0.20 บาท

โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รบัป�นผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู�
ในสมุดทะเบยีนผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 และกําหนดวันจ�ายเงินป�น
ผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ป� 2564
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วันที ่19 พฤษภาคม 2564 บรษิทัได�ลงนามความร�วมมอืทางวชิาการ ระหว�าง
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร� (ม.อ.) และบรษิทั เพื่อพฒันาต�อยอดงานวจิยั
และพฒันาทีเ่กีย่วกบักระท�อม และสารสกดัจากกระท�อม สู�การผลิตที่ได�
มาตรฐานและนาํไปใช�ประโยชน�เพ่ือการเป�นอาหารเสริม โภชนบําบัด ยา และ
ผลิตภัณฑ�สุขภาพต�าง ๆ โดยบันทึกข�อตกลงนี้มผีลบังคับใช�ระยะเวลา 5 ป� 
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 

การประชมุวสิามญัผู�ถอืหุ�น ครั้งที ่1/2564 เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม 2564 ที่
ประชมุผู�ถือหุ�นได�มมีตอินมุตัเิรือ่งสาํคญัดงันี้

• อนุมัติให�แก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับข�อ 31 เรื่องการประชุมคณะกรรมการผ�านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส� ทั้งนี้ เพ่ือให�สอดคล�องกับกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไปในป�จจุบัน

• อนุมัติการออกและเสนอขายหุ�นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม
ตามสัดส�วนจํานวนหุ�นที่ผู�ถือหุ�นแต�ละรายถืออยู� (Rights Offering) จํานวน
ไม�เกิน 9,613,320 หุ�น ในอัตราส�วนการจัดสรร   30 หุ�นสามัญเดิม ต�อ 1 หุ�น
สามัญเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ�นละ 20 บาท โดยกําหนดให�วันกําหนด
รายช่ือผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รับการจัดสรรและเสนอขายสามัญเพ่ิมทุนพร�อม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
และกําหนดวันจองซ้ือและชําระเงินค�าหุ�นสามัญเพ่ิมทุนในระหว�างวันที่ 9
สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

• อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 (“IP-W1”) เพ่ือจัดสรรให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทที่จองซ้ือและ
ชําระค�าหุ�นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส�วนการถือหุ�นจํานวนไม�เกิน 19,226,640
หน�วย โดยไม�คิดมูลค�า
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• อนุมัติเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 
Mandate) จํานวนไม�เกิน 38,839,959 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท 
โดย มีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้

(1) จัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุนใหม�เป�นจํานวนไม�เกิน 10,000,000 หุ�น 
มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท คิดเป�นไม�เกินร�อยละ 3.47 ของทุนชําระ
แล�ว เพ่ือเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัท ตามสัดส�วนการถือหุ�น 
(Right Offering) หรือ 

(2) จัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุนใหม�เป�นจํานวนไม�เกิน 28,839,959 หุ�น 
มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท คิดเป�นไม�เกินร�อยละ 10 ของทุนชําระ
แล�ว เพ่ือเสนอขายให�แก�บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

• อนุมัติเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทจํานวน 33,839,959.50 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 144,199,795.50 บาท เป�นทุนจดทะเบยีนใหม�จํานวน
178,039,755 บาท โดยการออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม�เกิน 
67,679,919 หุ�น มูล ค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท

วันที ่9 -16 สิงหาคม 2564 บริษัทได�ออกและเสนอขายหุ�นสามญัเพ่ิมทนุให�แก�ผู�
ถือหุ�นเดิมของบริษัทตามสัดส�วนการถือหุ�น (Right Offering) จํานวน 
9,610,933 หุ�น คิดเป�นเงินจํานวน 192,218,660 บาท 

วันที ่26 สิงหาคม 2564 บรษิัทได�ดาํเนนิการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุชําระแล�ว จาก
เดิม 144,199,795.50 บาท เป�น 149,005,262 บาท ต�อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค�า กระทรวงพาณิชย� 

วันที ่7 กันยายน 2564 บรษิัทได�ลงนามในบนัทกึข�อตกลงระหว�างบริษทัและ
บริษัท อาร� แอนด� บี ฟู�ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับการวิจัย พัฒนา
และต�อยอดการผลิตที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ�กัญชงและกัญชาที่ได�รับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เก่ียวข�อง โดยบันทึกข�อตกลงนี้มผีลบังคับใช�ระยะเวลา 1 ป� นับตั้งแต�
วันที่ลงนามในบนัทกึข�อตกลง  

วันที ่1 ตุลาคม 2564 บริษัทได�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ�นสามัญของ
บริษัทครั้งที่ 1 (“IP-W1”) ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัททีจ่องซื้อและชําระค�าหุ�น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส�วนการถือหุ�นจํานวน 19,221,866 หน�วย 
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ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 มี
มติอนุมัติให�บริษทั อินเตอร� ฟาร�มาซี จํากัด (บริษัทย�อยอยู�ระหว�างการจด
ทะเบยีนจัดตัง้บริษทั) เข�าลงทุนโดยการเข�าซื้อหุ�นบริษทั ดรัก แคร� จํากัด (“ดรัก
แคร�”) ในสัดส�วนร�อยละ 88.67 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและชําระแล�ว ของดรัก
แคร� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเป�นการต�อยอดการดาํเนนิธุรกิจของบริษทัที่
สามารถดําเนินกิจการได�อย�างครบวงจรมากย่ิงขึ้น ซ่ึงบริษัทคาดว�าจะสามารถ
ชําระเงินและโอนหุ�นของดรักแคร� ( Closing date) ได�ภายในไตรมาส 1 ป� 
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษทัได�เข�าทําบันทกึข�อตกลงเบื้องต�น กับบริษัท อินโน 
ฮับ จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทย�อยของบริษทั วันทูวัน คอนแทคส� จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการการวิจัย/พัฒนาซอฟต�แวร� และให�บริการพัฒนา
นวัตกรรมด�านดจิิทัล (“ผู�ร�วมทุน”) โดยมีวัตถุประสงค�ในการจัดตัง้บรษิัทร�วม
ทุน เพ่ือลงทุนร�วมกันในการประกอบธุรกิจจําหน�ายผลิตภัณฑ�สุขภาพ รวมถึง
การให�คําปรึกษาด�านเภสัชกรออนไลน� (“ธุรกิจ Telepharmacy”) โดยบริษัท
จะถือหุ�นในบริษัทร�วมทุนในสัดส�วนร�อยละ 50 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดของบรษิัท
ร�วมทุน (“บริษัทร�วมทนุ”) 

ในป� 2564 บริษัทได�ออกผลิตภัณฑ�ใหม� รวม 6 รายการ ดังนี้

• Probac FIT  2 sku : ซินไบโอติกเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก

• Bravo FIT 10 capsules : เพ่ือสุขภาพองค�รวมสําหรับคุณผู�ชาย
โดยเฉพาะ

• Wonder FIT 30 capsules : เพ่ือสุขภาพองค�รวมสําหรับคุณผู�หญิง
โดยเฉพาะ ลดอาการปวดประจําเดือน และลดอาการวัยทอง

• TS6 10 sachets (For skin) : ซินไบโอติกเพ่ือผิวพรรณ

• Probac Ultra Collagen 30 sachets : คอลลาเจนผสมซินไบโอติก
เพ่ือผิวพรรณ และลดเรือนริ้วรอย

• Protein Fit x2  10 sachets : โปรตีนจากพืชเพ่ือการคุมน้ําหนัก และ
สร�างมวลกล�ามเนื้อ
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การใช�เงินจากการเสนอขายหุ�นสามัญ 
บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) ได�เสนอขายหุ�นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม�ต�อประชาชน (IPO) จํานวน 46,000,000 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุ�นละ 7 บาท รวมเป�นเงิน 322,000,000 บาท ซึ่งหลังหักค�าใช�จ�ายในการเสนอขายหลักทรัพย�แล�วคงเหลือ 304,482,430 บาท และบริษัทได�ใช�เงินเพ่ิมทุนไปแล�ว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป�นจํานวนเงิน 298,517,937 บาท คงเหลือเงินเพ่ิมทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 5,964,493 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การใช�เงนิ จํานวนเงนิทีใ่ช�
โดยประมาณ

(บาท)

ระยะเวลาทีใ่ช�เงนิโดยประมาณ* รายละเอยีด/ความคบืหน�าของการใช�เงนิ/เหตผุลและมาตรการ
ดําเนนิการกรณใีช�เงนิไม�เป�นไปตามวตัถปุระสงค�

1. เพื่อชําระเงินคืนเงินกู�ยืมระยะสั้น 9,035,507 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562บริษัทได�ใช�เงนิเพิม่ทุนชําระ
เงินคืนเงินกู�ยืมระยะสั้น

แผนการใช�เงินตามวัตถุประสงค�น้ีมีจาํนวน 15 ล�านบาท บริษัทได�ชําระ
เงินคืนเงินกู�ยืมระยะสั้นแล�วจํานวน 9,035,507 บาท คงเหลือเงิน
จํานวน 5,964,493 บาท 

2. เพื่อเป�นเงินทุนหมุนเวียน 25,955,755 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได�ใช�เงนิเพิม่ทุนตาม
วัตถุประสงค�น้ีเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว

5,964,493 ภายในไตรมาสท่ี 1 ป� 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 
2565 ได�มีมติเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค�การใช�เงิน โดยนําเงินคงเหลือ
จํานวน 5,964,493 บาท จากเงิน คืนเงินกู� ยืมระยะสั้นจํานวน 
15,000,000 บาท ไปเป�นเงินทุนหมุนเวียนในกจิการ เน่ืองจากบริษัทได�
ชําระคืนเงินกู�ระยะสั้นท่ีมีอยู�ตามแบบแสดงรายการข�อมูลครบถ�วนแล�ว

3. เพื่อการลงทุนซื้อโรงงานใหม� 263,526,675 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได�ใช�เงินเพิ่มทุนตาม
วัตถุประสงค�น้ีเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว

ท่ีประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 
ได�มีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค�การใช�เงิน จากเดิม ใช�เป�น
เงินทุนหมุนเวียนเปล่ียนเป�น การลงทุนซื้อโรงงานใหม�แทน 

หมายเหตุ : *ระยะเวลาที่ใช�เงินโดยประมาณเป�นไปตามรายงานการใช�เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได�รายงานต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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เมื่อวันที่ วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 บริษัทได�เสนอขายหุ�นสามัญเพ่ิมทุนให�แก�
ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทตามสัดส�วนการถือหุ�น (RO) จํานวน 9,610,933 หุ�น 
มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ�นละ 20 บาท รวมเป�นเงิน
192,218,660 บาท ซ่ึงหลังหักค�าใช�จ�ายในการเสนอขายหลักทรัพย�แล�ว
คงเหลือ คิดเป�นเงินจํานวน 192,145,660 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทได�ใช�เงินเพ่ิมทุนตามวัตถุประสงค�การใช�เงินเป�นที่เรียบร�อยแล�ว 

ชื่อ สถานทีต่ั้งสาํนกังานใหญ� ประเภทธรุกจิ เลขทะเบยีนบรษิทั 

บริษัททีอ่อก
หลักทรพัย�

: บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสาํนกังานใหญ� : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร� ช้ันท่ี 9 ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งสํานักงานสาขา : (1) เลขที่ 160/74-75 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 10 ถนนสีลม แขวง     
สุริยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

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

(3) เลขที่ 99/19 หมู�ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

(4) เลขที่ 99/20 หมู�ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

(5) เลขที่ 99/2 หมู�ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

(6) เลขที่ 89 หมู�ที่ 1 ตําบลบ�านช�าง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(7) เลขที่ 197/1 หมู�ที่ 1 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย� 

จังหวัดสมุทรปราการ
(8) เลขที่ 33/2 หมู�ที่ 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด�านการพัฒนา คิดค�น และจําหน�ายผลิตภัณฑ�สุขภาพและนวัตกรรมความ
งามสําหรับคน และผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เลี้ยงและปศุสัตว�

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107562000203

โทรศัพท� : 02-634-0225
โทรสาร : 02-634-0135
เว็บไซต� : www.interpharma.co.th
ทุนจดทะเบยีน : 178,039,755 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญจํานวน 356,079,510 หุ�น
ทุนชําระแล�ว : 149,005,262 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญจาํนวน 298,010,524 หุ�น

มูลค�าที่ตราไว�ต�อหุ�น : 0.50 บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ

โครงสร�างรายได�ของบริษัทและบรษิทัย�อยสําหรับป� 2562 - 2564 ตามกลุ�มประเภทผลิตภัณฑ�ได�ดังนี้

ประเภทรายได�
ดําเนนิ
การโดย

%การถอื
หุ�นของ
บริษัท

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

รายได�จากการขาย
1. ผลิตภัณฑ�ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ�

สุขภาพและนวัตกรรมความงาม
สําหรับคน

บริษัท
โมเดิร�น ฟาร�มา

อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า

-
100.00
51.00

229.87 61.15 245.50 54.93 572.42 62.15

2. ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว� อินเตอร�เวทต�า 
อินเตอร�เพ็ททรินา

55.00
60.00

141.46 37.64 196.60 43.99 336.21 36.51

รายได�จากการขายรวม 371.33 98.79 442.10 98.92 908.63 98.66
รายได�อื่น บริษัทและบริษัทย�อย - 4.56 1.21 4.84 1.08 12.35 1.34
รายได�รวม 375.89 100.00 446.94 100.00 920.98 100.00
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ลักษณะผลติภณัฑ�หรอืบรกิาร
บริษัทดําเนนิธุรกิจด�านการพัฒนา คิดค�น และจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�

สุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับคน และผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เล้ียง
และปศุสัตว� โดยแบ�งกลุ�มผลิตภัณฑ�ออกเป�น 5 กลุ�ม ประกอบด�วย 

1) ผลิตภณัฑ�สขุภาพและนวตักรรมความงามสาํหรบัคน ได�แก�
1.1) ผลิตภัณฑ�ยารักษาโรค (Pharmaceutical Products)
1.2) ผลิตภัณฑ�รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging 

Products) 
1.3) ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation 

Products) 

2) ผลิตภณัฑ�สขุภาพสาํหรบัสตัว� ได�แก� 
2.1) ผลิตภัณฑ�ดูแลและส�งเสริมสุขภาพของสัตว�เล้ียง (Companion 

Animal Health Products) 
2.2) ผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว� (Livestock Products)

1) ผลิตภณัฑ�ยา ผลิตภัณฑ�สขุภาพและนวตักรรมความงามสาํหรบัคน 
ดําเนินการโดยบริษทั แบ�งผลิตภัณฑ�เป�น 3 กลุ�ม ได�แก�

กลุ�มที ่1 :  ผลิตภัณฑ�ยารกัษาโรค (Pharmaceutical Products)

เป�นผลิตภัณฑ�กลุ�มฟาร�มาซูติคอล ซึ่งบริษัทให�
ความสําคัญต�อยาเพ่ือรักษาโรคที่เก่ียวข�องกับระบบทางเดนิ
อาหาร ระบบทางเดนิหายใจ โรคเบาหวาน  กลุ�มยาแก�ปวด และ
ยารักษาการติดเชื้อทั่วไป เรามุ�งเน�นให�ผลิตภัณฑ�ของเรา สร�าง
ประโยชน�สูงสุดในการรกัษาผู�ป�วย และในขณะเดียวกันสามารถ
ตอบสนองความต�องการที่เพ่ิมขึ้นทัง้จากแพทย�และผู�รับประกัน
สุขภาพซึ่ งป�จจุบันบริษทัจําหน�ายผลิตภัณฑ�ในกลุ�มยารักษา
โรคกลุ�มต�างๆดังนี้  ประกอบด�วย

• ผลิตภณัฑ�ยากลุ�มลดไขมนั (Dyslipidemia Agent)
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• ผลิตภณัฑ�ยาต�านไวรสั (Anti-Viral)

• ผลิตภณัฑ�ยาบรรเทาอาการแพ� (Anti-Allergic)

• ผลิตภณัฑ�ยาฆ�าเชือ้/ปฏชิวีนะ (Antibiotic)

• ผลิตภณัฑ�ยากลุ�มระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory Tract)
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• ผลิตภณัฑ�ยากลุ�มระบบทางอาหาร (Gastrointestinal Tract)

• ผลิตภณัฑ�ยากลุ�มกล�ามเนือ้และโครงสร�างกระดกู (Musculoskeletal system)

• ผลิตภณัฑ�ยาขับป�สสาวะ (Diuretic)

• ผลิตภณัฑ�ยาแก�ปวด ยาลดไข� (Analgesic Antipyretics)
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• ผลิตภณัฑ�ยารกัษาเบาหวาน (Anti-Diabetic)

• ผลิตภณัฑ�ยาทาภายนอกเฉพาะที ่(Topical)

• ผลิตภณัฑ�กลุ�มวติามนิและแร�ธาต ุ(Vitamin & Mineral)

กลุ�มที ่2 : ผลิตภัณฑ�รกัษาสขุภาพและชะลอวยั 
(Wellness and Anti-Aging Products)

เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีช�วยดูแลสุขภาพให�แข็งแรงและชะลอวัย ท่ีไม�ใช�ยา ท่ีเน�นการ
สร�างสมดุลให�อวัยวะภายในต�างๆ ท่ีเรียกว�า “โภชนเภสัช” หรือ “Nutraceuticals” เป�น
ผลิตภัณฑ�ท่ีพัฒนาจากสารอาหารท่ีมีหลักฐานการวิจัยแล�วว�ามีประสิทธิภาพในการรักษา
ป�องกันโรคและส�งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข�างเคียง ซึ่งป�จจุบันบริษัทจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี 6 ประเภท ประกอบด�วย

• ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัท4 : ได�แก� ผลิตภัณฑ� Probac 7, Probac 10 
Plus, ProBiota BL, Beta Glucan Plus, Proimmo, Vitamune, 
Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin

• ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น : ได�แก� ผลิตภัณฑ� 
TS6 - Synbiotic

4ตราสินค�าของบริษัท หมายถึง ตราสินค�าหรือเคร่ืองหมายการค�าที่บริษัทหรือบริษัทย�อยเป�นเจ�าของโดยตรงหรือได�รับสิทธิให�ใช�กับ
สินค�าของบริษัทหรือบริษัทย�อย
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• ผลิตภณัฑ�ซนิไบโอติก (Total Synbiotics)

• ผลิตภณัฑ�เพื่อกระตุ�นภมูคิุ�มกนัร�างกาย (Immune Booster)

• ผลิตภณัฑ�โอเมก�า 3 (New Generation Omega 3)

• ผลิตภณัฑ�รวมสารอาหารเพือ่อวัยวะสาํคญั (The Holistic Nutrients for Vital Organ)

• ผลิตภณัฑ�รวมสารต�านอนมุลูอสิระและสารต�านการอกัเสบ (High Efficacy Antioxidant)
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• ผลิตภณัฑ�วติามนิรวม (Family Vitamins)

• ผลิตภณัฑ�เสรมิอาหาร แบรนด�ไวต�าเฮลธ� (Vita Health)

• ผลิตภณัฑ�เสรมิอาหาร แบรนด� ซีวิต�า (Zeavita)

กลุ�มที ่3 : ผลิตภณัฑ�นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) 

เป�นผลิตภัณฑ�เกี่ยวกับนวัตกรรมความงามด�านต�างๆ ท้ังท่ีช�วยคืนความอ�อน
เยาว�ให�ใบหน�าและผิวพรรณ ลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน�า และผลิตภัณฑ�ท่ีช�วยดูแลความ
สะอาด โดยป�จจุบันบริษัทจําหน�ายผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี 5 ประเภท ประกอบด�วย 

● ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น ได�แก� ผลิตภัณฑ�
ภายใต�ตราสินค�า Perfectha และ TS6 - Lady Health 

● ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทเอง ได�แก� ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�า YUUU

รายละเอียดแต�ละผลิตภัณฑ� มีดังน้ี

1) ผลิตภัณฑ�ทําความสะอาดช�องปาก
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• ผลิตภณัฑ�โปรไบโอตกิเพื่อการดแูลผิวหน�า (Probiotic Cosmetic for Facial Care)

• ผลิตภณัฑ�ดูแลจดุซ�อนเร�น (Intimate Care)

2) ผลิตภณัฑ�สขุภาพสาํหรบัสตัว� 
ดําเนินการโดยบริษัทย�อย คือ อินเตอร�เวทต�า และอินเตอร�เพ็ททรินา 
แบ�งผลิตภัณฑ�เป�น 2 กลุ�ม ได�แก�

เป�นผลิตภัณฑ�ดูแลสุขภาพสําหรับสุนัขและแมวท่ีผ�านการคัดสรรวัตถุดิบมา
ให�เหมาะกับสุนัขและแมวมากท่ีสุด ด�วยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ�ดูแล
สุขภาพสําหรับคน ภายใต�การควบคุมของทีมงานสัตวแพทย�และเภสัชกรผู�เช่ียวชาญ ซึ่ง
ป�จจุบันบริษัทย�อยจําหน�ายผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี 7 ประเภท ประกอบด�วย

● ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทย�อย : ได�แก� ผลิตภัณฑ�โภชนเภสัชสําหรับสัตว�เล้ียงภายใต�
ตราสินค�า Katimun และ Qcer ผลิตภัณฑ�อาหารสตัว�เล้ียง (Pet Food) ภายใต�ตราสินค�า 
MARIA ผลิตภัณฑ�แผ�นรองซับสําหรบัสัตว�เล้ียงภายใต�ตราสินค�า Raku Pad ผลิตภัณฑ�เวช
สําอางสําหรบัสัตว�เล้ียงภายใต�ตราสินค�า EARkleen และ Qbac

● ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น : ได�แก� ผลิตภัณฑ�แชมพูรักษา
โรคผิวหนังภายใต�ตราสนิค�า Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภัณฑ�เวช
สําอางสําหรบัสัตว�เล้ียงภายใต�ตราสินค�า Dermcare Aloveen, Dermcare Natural ผลิตภัณฑ�
โภชนเภสัชสําหรบัสัตว�เล้ียงภายใต�ตราสินค�า Dr.Choice, Pet Select และ Petinol ผลิตภัณฑ�
อาหารสัตว�เล้ียง (Pet Food) ภายใต�ตราสินค�า Choo Choo ผลิตภัณฑ�เวชภัณฑ�สําหรับสัตว�
เลี้ยงภายใต�ตราสินค�า MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, FENAMAX TABLET, 
OTOPET OINTMENT และ PRABENGUARD ผลิตภัณฑ�วัคซีนสําหรับสุนัขภายใต�ตราสินค�า 
Biocan NOVEL
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รายละเอียดของแต�ละผลิตภัณฑ� มีดังน้ี

• โภชนเภสัชสําหรับสัตว�เลี้ยง (Nutraceuticals for pets) เป�นผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร
เพ่ือดูแลสุขภาพสําหรับสุนัขและแมว ท่ีมีส�วนประกอบของวัตถุดิบท่ีเหมาะกับสุนัขและ
แมว ด�วยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ�ดูแลสุขภาพสําหรับคน โดย
ป�จจุบันบริษัทย�อย (อินเตอร�เวทต�า) เป�นผู�จําหน�ายผลิตภัณฑ�ดังกล�าวภายใต� 5 ตรา
สินค�า ได�แก� Dr.Choice, Pet Select, Petinol, Katimun และ Qcer

• แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตว�เลี้ยง (Medicated Shampoo for pets) เป�น
แชมพูเพ่ือรักษาอาการติดเช้ือท่ีผิวหนังในสุนัขและแมว ซึ่งป�จจุบันบริษัทย�อย (อินเตอร�
เวทต�า) จําหน�ายผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี ประกอบด�วย    Dermcare MALASEB
Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo

• เวชสําอางสําหรับสัตว�เลี้ยง (Cosmeceuticals for pets) ประกอบด�วย ผลิตภัณฑ�
แชมพู และครีมนวด สําหรับสุนัขและแมวท่ีมีผิวแห�ง คัน และผิวแพ�ง�าย มีส�วนผสมของสาร
สกัดจากธรรมชาติไม�ทําลายไขมันบนผิวหนัง มีค�า pH เหมาะสมสําหรับผิวหนังของสุนัข
และแมวทุกช�วงอายุปลอดภัยแม�กระท่ังในลูกสัตว� ซึ่งป�จจุบันบริษัทย�อย (อินเตอร�เวทต�า) 
จําหน�ายผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี ประกอบด�วย ผลิตภัณฑ� Dermcare Aloveen Shampoo, 
Dermcare Aloveen Conditioner และ Dermcare Natural Shampoo ผลิตภัณฑ�ทํา
ความสะอาดช�องหูสําหรับสุนัขและแมว ประกอบด�วย ผลิตภัณฑ� EARkleen และ สเปรย�
อเนกประสงค�สําหรับสัตว�เลี้ยง ประกอบด�วยผลิตภัณฑ� Qbac
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• เวชภัณฑ�สําหรับสัตว�เลี้ยง (Pharmaceuticals for pets) เป�นผลิตภัณฑ�ยา
สําหรับสัตว�เลี้ยง ซึ่งป�จจุบันบริษัทย�อย (อินเตอร�เวทต�า) จําหน�ายผลิตภัณฑ�ใน
กลุ�มน้ี ภายใต�ตราสินค�า MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX,
FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT และ PRABENGUARD

• วัคซีนสําหรับสัตว�เลี้ยง (Vaccine for pets) ได�แก� วัคซีนสําหรับสุนัข  เป�นวัคซีน
รวมเพ่ือป�องกันโรคไวรัสติดต�อท่ีสําคัญในสุนัข รวมท้ังโรคพิษสุนัขบ�า ผลิตภัณฑ�ใน
กลุ�มน้ีประกอบด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทย�อยเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�า
รายอื่น ได�แก� Biocan NOVEL DHPPi, Biocan NOVEL DHPPi/L4 และ Biocan
NOVEL DHPPi/L4R

• อาหารสัตว�เลี้ยง (Pet Food) ป�จจุบัน บริษัทย�อย (อินเตอร�เพ็ททรินา) จําหน�าย
ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เลี้ยงภายใต�ตราสินค�า “MARIA” ซึ่งเป�นอาหารสุนัขและแมว
แบบพรีเม่ียม มีหลากหลายรสชาติและสูตรส�วนผสม รวม 20 ชนิด ใช�วัตถุดิบเกรด
เดียวกับท่ีใช�ผลิตอาหารคน เพ่ือตอบสนองไลฟ�สไตล�ของคนรักสัตว�เลี้ยง ท่ีต�องการ
เอาใจใส�ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว�เลี้ยงเป�นพิเศษ นอกจากน้ี บริษัท
ย�อย (อินเตอร�เวทต�า) ยังเป�นตัวแทนจําหน�ายผลิตภัณฑ�อาหารสําหรับสัตว�เลี้ยง
ภายใต�ตราสินค�า “Choo Choo” ซึ่งประกอบด�วย ชูชูซุปสกัดเข�มข�นบํารุงสุขภาพ 
ประกอบด�วย อะมิโนเปปไทด�โปรตีนะรรมชาติ 20 ชนิด ชูชูเยลลี่เสริมอาหารสําหรับ
แมว และ ชูชูสมูทตี้ บํารุงแมว
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• แผ�นรองซับสําหรับสัตว�เลี้ยง (Pet Pee Pad) เป�นผลิตภัณฑ�แผ�นรองซับ
ป�สสาวะหรือสิ่งขับถ�ายสําหรับสุนัข แมว และสัตว�เลี้ยงท่ัวไป ซึ่งป�จจุบันบริษัท
ย�อย (อินเตอร�เวทต�า) จําหน�ายผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี ภายใต�ตราสินค�า Raku
Pad
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กลุ�มที ่2 : ผลิตภณัฑ�สาํหรบัปศสุัตว� (Livestock Products) 

เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีใช�ในการเลี้ยงปศุสัตว�เพ่ือการบริโภค เช�น สุกร โค ไก� เป�นต�น 
โดยเน�นผลิตภัณฑ�สารผสมล�วงหน�า (Premix) ประเภทแร�ธาตุและเอนไซม� ท่ีส�งเสริมการ
เลี้ยงสัตว�เพ่ือการบริโภคโดยลดการใช�ยาปฏิชีวนะ อยู�บนพ้ืนฐานของแนวคิดอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตว� หรือฟาร�มเลี้ยงปศุสัตว�ครบวงจรท่ี
มีการเลี้ยงตั้งแต�ต�นนํ้าถึงปลายนํ้านิยมใช�สารผสมล�วงหน�าเป�นส�วนผสมในอาหารสัตว� 
นอกจากน้ี ยังมีผลิตภัณฑ�สุขศาสตร�และผลิตภัณฑ�ยาปฏิชีวนะหลายชนิดสําหรับใช�ใน
ฟาร�มเลี้ยงปศุสัตว�เพ่ือช�วยให�การเลี้ยงปศุสัตว�มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตท่ีดียิ่งข้ึน ซึ่ง
ป�จจุบันบริษัทย�อย (อินเตอร�เวทต�า) จําหน�ายผลิตภัณฑ�ในกลุ�มน้ี 3 ประเภท ประกอบด�วย

● ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทย�อย : ได�แก� สารผสมล�วงหน�า (Premix) 
สําหรับสัตว�ภายใต�ตราสินค�า MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, 
MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และ
ผลิตภัณฑ�สุขศาสตร�ภายใต�ตราสินค�า OCLAY 

● ผลิตภัณฑ�ของเจ�าของสินค�ารายอื่นท่ีบริษัทย�อยซื้อมาเพ่ือจําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�า : 
ได�แก� สารผสมล�วงหน�า(Premix) เช�น MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, 
EDG-SP เป�นต�น ผลิตภัณฑ�สุขศาสตร� ECOTRU EXTRA และยาปฏิชีวนะท่ีใช�ใน
การรักษาสัตว� เช�น Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, 
Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure
40% เป�นต�น 

ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ�สารผสมล�วงหน�า (Premix) และผลิตภัณฑ�สุขศาสตร�ท่ีบริษัท
ย�อยซื้อมาเพ่ือจําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�าน้ันไม�มีผลิตภัณฑ�ใดท่ีมีชนิดและคุณสมบัติคล�ายคลึง
กับผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทย�อย

รายละเอียดของแต�ละผลิตภัณฑ� มีดังน้ี

• ผลิตภณัฑ�สารผสมล�วงหน�า (Premix)

• ผลิตภณัฑ�สขุศาสตร� (Hygiene)
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• ยาปฏชิวีนะ (Antibiotic)

เป�นผลิตภัณฑ�ยาปฏิชีวนะสําหรับปศุสัตว� มีท้ังรูปแบบฉีด ละลายนํ้า หรือผสม
อาหาร เพ่ือใช�ในการรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ได�แก� Natidox - 50, 
Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free 
Acid Sterile Suspension, Colicure 40%  ตลอดจนผลิตภัณฑ� Salinox 12% ซึ่งเป�น
กลุ�มยากันบิดท่ีใช�ผสมในอาหารไก�เน้ือ เป�นต�น โดยบริษัทย�อยสั่งซื้อยาปฏิชีวนะจากผู�ผลิต
และผู�จําหน�ายยาสําหรับสัตว�ในประเทศ เพ่ือให�สินค�ามีความหลากหลายและครบวงจร 
สามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าและแก�ป�ญหาให�ลูกค�าได�ครอบคลุมมากข้ึน

คลังสินค�าและการจัดส�งสินค�าให�แก�ลูกค�า

ป�จจุบันบริษัทและบริษัทย�อยไม�ได�บริหารจัดการคลังสินค�าและจัดส�งสินค�าให�แก�
ลูกค�าด�วยตนเอง แต�ได�ว�าจ�างผู�ให�บริการจากภายนอก คือ บริษัท ซิลลิค ฟาร�มา จํากัด
(“ซิลลิคฟาร�มา”) ซึ่งเป�นบริษัทท่ีไม�มีความเกี่ยวข�องหรือไม�ได�เป�นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับ
บริษัท ให�เป�นผู�ดําเนินการแทนตั้งแต�เดือนกันยายน 2561 เป�นต�นมา โดยมีขอบเขตบริการ
ครอบคลุมตั้งแต�การจัดเก็บสินค�า การบริหารสินค�าคงคลัง การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ
ของลูกค�า การจัดส�งและรับคืนสินค�า การติดตามสินค�า การเป�ดบัญชีลูกค�าใหม� การ
ควบคุมสินเช่ือ การวางบิลและการรับชําระเงินค�าสินค�า และการจัดทํารายงานต�างๆ สําหรับ
การกระจายสินค�าในประเทศของบริษัทและบริษัทย�อย ในทุกช�องทางการจําหน�าย ซึ่งรวมถึง
ช�องทางออนไลน� โดยใช� Social Network ต�างๆ ของบริษัท

สินค�าท่ีบริษัทจัดหามาเพื่อจําหน�ายท้ังจากในประเทศและนําเข�าจากต�างประเทศ จะถูกส�ง
จากซัพพลายเออร�หรือผู�ผลิตมาเก็บไว�ท่ีคลังสินค�าสหัสวัตของซิลลิคฟาร�มา ซึ่งตั้งอยู�เลขท่ี 99/2, 
99/19-20 หมู� 3 ถนนบางนา-ตราด กม 23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยฝ�ายจัดซื้อของบริษัทจะประสานงานกับซัพพลายเออร�หรือผู�ผลิตสินค�า เพื่อแจ�งกําหนดการส�ง
สินค�า รายละเอียดสินค�าและเอกสารท่ีเกี่ยวข�องไปยังคลังสินค�าล�วงหน�าก�อนวันส�งสินค�าเข�าคลังสินค�า  
และเม่ือสินค�ามาถึงคลังสินค�า เจ�าหน�าท่ีของซิลลิคฟาร�มา จะดําเนินการตามขั้นตอนการควบคุมการรับ
สินค�าเข�าคลังสินค�าตามมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานของซิลลิคฟาร�มา เช�น การตรวจสอบเอกสารท่ี
เกี่ยวข�อง การถ�ายรูปสินค�า การนําสินค�าออกจากรถบรรทุก การนับจํานวนสินค�า การตรวจสอบสภาพ
สินค�าจากภายนอก การเก็บตัวอย�างสินค�า และการรับสินค�าเข�าเก็บในคลังสินค�า เพื่อรอคําสั่งปล�อย
หรือกระจายสินค�าไปยังลูกค�าของบริษัทและบริษัทย�อยต�อไป

ในด�านการกระจายสินค�าหรอืการจัดส�งสินค�าให�แก�ลูกค�าของบรษัิทและบริษัทย�อยตามช�อง
ทางการจัดจาํหน�ายต�างๆ น้ัน เม่ือบริษัทได�รับคําสั่งซื้อสินค�าจากลูกค�าแล�ว เจ�าหน�าท่ีประสานงานขาย 
(Sale Administration) ของบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบรายชื่อลกูค�า รายละเอียดสินค�า ราคาสินค�า 
และโปรแกรมการส�งเสรมิการขายต�างๆ เพื่อกรอกแบบฟอร�มคําสั่งซื้อ และแบบฟอร�มการเป�ดบัญชี
ลูกค�าใหม� (กรณีลูกค�าใหม�) พร�อมเอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วข�อง ส�งให�ซิลลิคฟาร�มา เพื่อดําเนินการ
จัดส�งสินค�าตามคําสั่งซือ้ให�แก�ลูกค�าของบรษัิทและบรษัิทย�อยต�อไป ซึ่งซิลลิคฟาร�มา ดําเนินการจัดส�ง
สินค�าทุกวันยกเว�นวันอาทิตย� ในกรณีท่ีลูกค�าสั่งซือ้สินค�าภายในเวลา 16.00 น. สําหรับการจดัส�งสินค�า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซิลลิคฟาร�มาจะดําเนินการจดัส�งเพือ่ให�ลูกค�าได�รบัสินค�า
โดยประมาณภายใน 1 วันทําการนับจากวันสั่งซื้อ (T+1) และสําหรับการจัดส�งสนิค�าไปยังต�างจงัหวัด 
ลูกค�าจะได�รับสินค�าภายใน 3 วันทําการนับจากวันสั่งซื้อ (T+3) และในกรณีท่ีลูกค�าสั่งซื้อสินค�าภายหลัง
เวลา 16.00 น. ก็จะได�รับสินค�าถัดจากวันดังกล�าวข�างต�นอีก 1 วันทําการ (T+2 หรือ T+4) ท้ังน้ี การ
จัดส�งสินค�าของซิลลิคฟาร�มา ครอบคลุมถึงการรับคืนหรือเปล่ียนสินค�าในกรณีต�างๆ เช�น สินค�าชํารุด 
เสียหาย ไม�ตรงกับคําสั่งซื้อ เป�นต�น 
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ซิลลิคฟาร�มาเป�นผู�อนุมัติบัญชีลูกค�าและให�วงเงินเครดิตเทอมแก�ลูกค�าของบริษัทและบริษัท
ย�อยตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของซิลลิคฟาร�มา ซึ่งซิลลิคฟาร�มาเป�นผู�วางบิลและเรียกเก็บ
เงินค�าสินค�าจากลูกค�าของบริษัทและบริษัทย�อย โดยบริษัทจะบันทึกซิลลิคฟาร�มาเป�นลูกหน้ีและเรียกเก็บ
เงินค�าสินค�าไปท่ีซิลลิคฟาร�มาเพียงรายเดียวตามระยะเวลาเครดิตเทอมท่ีบริษัทให�แก�ซิลลิคฟาร�มา 
นอกจากน้ี ซิลลิคฟาร�มามีระบบการรายงานข�อมูลท่ีได�มาตรฐาน รวดเร็ว สมํ่าเสมอ และทันต�อความ
ต�องการ เพื่อให�บริษัทได�รับทราบข�อมูลความเคล่ือนไหวด�านต�างๆ ท่ีสําคัญ ได�แก� ข�อมูลรายงานการขาย 
ข�อมูลสต็อกสินค�าประเภทต�างๆ ข�อมูลการจัดส�งและรับคืนสินค�าจากลูกค�า รายงานอายุลูกหน้ีการค�า
ค�างชําระ เป�นต�น เพื่อประโยชน�ในการบรหิารจดัการและการวางแผนดาํเนินงานของบรษัิทได�อย�างถูกต�อง
และรวดเร็ว

ท้ังน้ี ซิลลิคฟาร�มาเป�นผู�นําด�านการจดัจําหน�ายเวชภณัฑ�และผลิตภณัฑ�เพือ่สขุภาพใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเซยี โดยกลุ�มซิลลิคฟาร�มา มีการดําเนินการในประเทศไทยมาเป�นเวลาประมาณ 
70 ป� และมีการจดทะเบียนจัดตัง้เป�นบรษัิท ซิลลิค ฟาร�มา จํากัด เม่ือป� 2539 ด�วยทุนจดทะเบียนจํานวน 
2 ล�านบาท ป�จจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรยีกชําระแล�วจํานวน 428 ล�านบาท ถือหุ�นโดยซิลลิค ฟาร�มา โฮ
ลดิ้ง ลิมิเต็ด (บริษัทสัญชาติมาเลเซีย) ร�อยละ 99.9994 โดยในป� 2562 ซิลลิคฟาร�มา มีรายได�รวม 
58,702 ล�านบาท สินทรัพย�รวม 21,781 ล�านบาท หน้ีสินรวม 20,191 ล�านบาท และมีส�วนของผู�ถือหุ�น 
1,590 ล�านบาท5 ซิลลิคฟาร�มามีการให�บรกิารท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต�การขนส�งและการกระจาย
สินค�า เช�น ยา อุปกรณ�ทางการแพทย� และวัสดุการทดลองทางคลินิก บริการดูแลด�านการขายและ
การตลาด จนถึงการให�บรกิารครบวงจร

5ท่ีมา : ข�อมูลจาก http:// www.corpus.bol.co.th

ไปยังร�านค�าปลีก โดยมีเครือข�ายและสิ่งอํานวยความสะดวกใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
รวมถึงการให�บรกิารแก� แพทย� โรงพยาบาล ร�านขายยา และคลินิกกว�า 290,000 แห�ง6 มีความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมท่ีทันสมัยในการบรหิารจัดการด�านโลจสิติกส� ท้ังระบบสต็อกสินค�า ระบบจัดการคําสั่งซื้อ 
ระบบจัดส�ง ระบบวางบิล ซึ่งการว�าจ�างซิลลิคฟาร�มา จะสามารถช�วยให�บริษัทมีระบบการจดัเก็บสินค�าท่ีดี
และมีมาตรฐาน สามารถตรวจเช็คสินค�าในคลังได�อย�างถูกต�อง การจัดส�งสนิค�ามีความสะดวก รวดเร็ว 
สินค�าส�งถึงมือลูกค�าในสภาพสมบูรณ�และตรงตามกําหนดเวลา และยังช�วยลดความเสี่ยงจากการจัดเก็บหน้ี

6ที่มา : ข�อมูลจาก http://www.zuelligfirst.com

ใบอนญุาตทีส่าํคญัในการประกอบธรุกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบรษัิทย�อยเกี่ยวข�องกับการจัดจําหน�ายและการนําเข�า
ผลิตภัณฑ�ด�านอาหารและยา ซึ่งต�องมีใบอนุญาตท่ีสาํคัญท่ีใช�ในการประกอบธุรกิจดังน้ี

ผู�ได�รับใบอนุญาต ใบอนุญาต
บริษัท : 1. ใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข�ามาในราชอาณาจักร (อ.7) เลขที่ 10-3-21349 

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
2.  ใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนป�จจุบันเข�ามาในราชอาณาจักร (น.ย.2) เลขที่ กท 26/2549 จาก 

อย.โดยใบอนุญาตกําหนดต�องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งปฏิบัติงานประจําในบริษัทเพื่อทําหน�าที่ควบคุม
ยาที่นําหรือส่ังเข�ามาในราชอาณาจักรให�เป�นไปโดยถูกต�องตามตํารับยาที่ได�ข้ึนทะเบียนไว� 
ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลาก ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับใบรับรองของผู�ผลิตแสดง
รายละเอียด การวิเคราะห�ยา และเอกสารกํากับยา ควบคุมการทําบัญชียาและการเก็บยา
ตัวอย�าง ควบคุมการนําหรือส่ังยาเข�ามาในราชอาณาจักร และควบคุมการจัดเก็บยาที่นําหรือ
ส่ังเข�ามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา เป�นต�น

3. ใบอนุญาตขายส�งยาแผนป�จจุบนั (ข.ย.8) เลขที่ กท 15/2560 จาก อย.โดยใบอนุญาตกําหนด
ต�องมีเภสัชกรชัน้หนึ่งปฏิบัติงานประจําในบริษทัเพื่อทาํหน�าทีค่วบคุมการแยกเก็บยา ควบคุม
การปฏิบัติเก่ียวกับฉลาก ควบคุมการทําบัญชียา ควบคุมการขายส�งยาแผนป�จจุบัน เป�นต�น

4. ใบอนุญาตนาํเข�าซึง่อาหารสัตว� (บ.น.ส.1) เล�มที่ 34 ฉบับที่ 26/2559 จากกรมปศุสัตว�
5. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว� (บ.ข.ส.1) เลขที่ 61260000307646 จากกรมปศุสัตว�
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ผู�ได�รับใบอนุญาต ใบอนุญาต
อินเตอร�
เวทต�า

: 1. ใบอนุญาตนําเข�าซึง่อาหารสัตว� (บ.น.ส.1) เล�มที่ 34 ฉบับที่ 29/2559 จากกรมปศุสัตว�
2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว� (บ.ข.ส.1) เลขที่ 62260000300388 จากกรมปศุสัตว�
3. ใบอนุญาตขายส�งยาแผนป�จจุบัน (ข.ย.8) เลขที่ กท 11/2561 จาก อย. โดยใบอนุญาตกําหนด

ต�องมีเภสัชกรชัน้หนึ่งปฏิบัติงานประจําในบริษทัเพื่อทาํหน�าทีค่วบคุมการแยกเก็บยา ควบคุม
การปฏิบัติเก่ียวกับฉลาก ควบคุมการทําบัญชียา ควบคุมการขายส�งยาแผนป�จจุบัน เป�นต�น

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทและบริษัทย�อยนํามาจําหน�ายได�รับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจาก
หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องทุกผลิตภัณฑ� โดยเป�นผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�มาตรฐานและผลิตภัณฑ�
ได�รับการขึ้นทะเบียนอย�างถูกต�องครบถ�วนมาแล�วจากผู�ผลิตน้ันๆ สําหรับผลิตภัณฑ�ท่ีสั่งซื้อหรือสั่งผลิต
จากต�างประเทศและบรษัิทหรือบริษัทย�อยเป�นผู�นําเข�ามาเองน้ัน ก�อนการนําเข�ามาเพือ่จาํหน�าย บริษัทหรือ
บรษัิทย�อยต�องดําเนินการขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน�วยงานต�างๆ ได�แก� ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร
ต�องได�รับอนุญาตนําเข�าจาก อย. ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางต�องขอจดแจ�งเครื่องสําอางกับ อย. 
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารและอาหารสัตว� สารผสมล�วงหน�าและผลิตภัณฑ�สุขศาสตร�สําหรับสัตว� ต�องได�รับ
อนุญาตนําเข�าจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว� กรมปศุสัตว�  และยาสัตว� ต�องได�รับอนุญาตนําเข�าจาก 
อย. เป�นต�น

สําหรับบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด เป�นบริษัทย�อยของบรษัิท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 
(มหาชน) โดยการซื้อกิจการบรษัิท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 สถานท่ีตั้ง
เลขท่ี 197/1 หมู� 1 ถนนสุขสวัสดิ์  ตําบลปากคลองบางปลากด  อําเภอพระสมุทรเจดีย�  จังหวัด
สมุทรปราการ 10290  บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตยาแผนป�จจุบันสําหรับ
มนุษย�และยาสําหรับสัตว�  โรงงานของบรษัิท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�รับรองมาตรฐาน GMP จาก อย. 
และได�รับรองจาก ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบรหิาร คุณภาพ ตรงตามความต�องการ
ของลูกค�าอย�างสมํ่าเสมอ สินค�าท่ีโรงงานผลิตแบ�งออกเป�น 5 หมวด ได�แก� ยาเม็ด ยานํ้า ยาขี้ผึ้งหรือ
ครีม ยาแคปซูล และ ยาผง แต�ละประเภทยาได�รับความนิยมจากผู�บรโิภคเป�นอย�างมาก อาทิเช�น

37

หมวดที่ 1 : หมวดยาเม็ด

หมวดที่ 2 : หมวดยาน้ํา
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หมวดที ่3 : หมวดยาขี้ผึง้หรอืครมี

หมวดที ่4 : หมวดยาแคปซลู

หมวดที ่5 : หมวดยาผง

กําลังการผลิตผลิตภัณฑ�ยา / ป� :

รายการ จํานวน หน�วยนบั
1. ยารูปแบบนํ้า 90,000 Ltr.
2. ยารูปแบบผง 60,000 Kg.
3. ยารูปแบบเม็ดตอก 600,000,000 Tabs.
4. ยารูปแบบครีม 10,000 Kg.
5. ยารูปแบบแคปซูล 50,000,000 Cabs.

การจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�ของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�จัดจําหน�ายหลายช�องทาง
ท้ังภายในประเทศประกอบด�วย โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน คลินิค ร�านขาย และออกส�ง
ต�างประเทศ อาทิเช�น  เมียนมาร� กัมพูชา ลาว และฮ�องกง  บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ยังเป�ด
ช�องทางในรับจ�างผลิตยาให�กับลูกค�าอีกด�วย  ผลิตภัณฑ�ของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�มีการ
จําหน�ายหลายช�องทางและมีสัดส�วนการขายของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�แบ�งออกเป�นสัดส�วน
การขายดังต�อไปน้ี

77%

9%

10%

1% 3%

สัดส�วนการขาย

โรงพยาบาลและคลินิก ร�านขายยา รับจ�างผลิต ส�งออกต�างประเทศ อื่นๆ
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ผลิตภัณฑ�ยาของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�รับมาตรฐาน GMP จาก อย. และระบบ 
ISO 9001 : 2015 โดยบริษัทมีนโยบายด�านคุณภาพ “ผลิตยาคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน มุ�งมั่น
พัฒนา เพื่อความพึงพอใจในการบริการ” ซึ่งบริษัทยึดม่ันมาโดยตลอด ท้ังระบบการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ และการจัดส�งให�กับลูกค�า พร�อมท้ังดูแลสิ่งแวดล�อมในการปฏิบัติงาน 
กระบวนการกําจัดของเสีย เป�นต�น ซึ่งบริษัทได�รับรางวัลโรงงานมากมาย อาทิเช�น  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช�ประโยชน�กากข�อเสีย (3Rs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวัลการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล�อมขั้นท่ี 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�รับใบประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม ข้ันที่ 2 

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช�ประโยชน�กากของเสีย

นอกจากโครงการทางด�านสิ่งแวดล�อม ในป� 2564 บรษัิท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด  ร�วมพัฒนา
บุคลากรทางด�านเภสัชศาสตร� ให�กับนักศึกษา  เพื่อฝ�กประสบการณ�วิชาชีพ (On site) สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร� (สายผลิต) โดยให�นักศึกษาเภสัช มีโอกาสได�แลกเปล่ียนเรียนรู�ในสายงาน  ทางด�านการผลิต, 
การควบคุมคุณภาพ,การประกันคุณภาพ ของโรงงานผลิตยา และการผลิตผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
นอกจากน้ีบริษัทส�งเสริมให�พนักงานมีจิตอาสาช�วยเหลือสังคม โดยการเข�าร�วมกิจกรรม

1. โครงการแพทย�อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ� เพื่อถวายเป�นพระกุศล
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก ณ วัดหงส�รัตนาราม ราชวรวิหาร เม่ือวันอาทิตย�ท่ี 14 มีนาคม 2564

2. โครงการ ปธพ. ส�งกําลังใจ สู�ภัยโควิด      
3. โครงการมาตรการป�องกันการแพร�ระบาด COVID-19 ในสถานประกอบการ

ในป� 2564 บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�มีการลงทุนเพิ่มเติมโดยเพิ่มอาคารผลิต 
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร และได�รับใบอนุญาตผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ในกลุ�มรูปแบบเม็ด
ตอก ชนิดผง และชนิดแคปซูล เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 เพื่อรองรับการรับจ�างผลิตผลิตภัณฑ�เสริม
อาหาร และได�รับความไว�วางใจ จากบริษัทคู�ค�า มีการร�วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร และ
ผลิตเพื่อส�งมอบให�กับบริษัทคู�ค�า นอกจากน้ี ยังสร�างความม่ันใจให�กับบริษัทคู�ค�าต�าง ๆ โดยการขอ
รับรองระบบคุณภาพตามข�อกําหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ GHP และ HACCP ซึ่งได�รับการรับรอง
เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 นอกจากน้ีเพื่อเป�นการเพิ่มโอกาสทางการค�าให�กับผู�ว�าจ�างผลิต ทาง
บรษัิทได�ขอการรับรองผลิตภัณฑ�ฮาลาล ให�กับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร โดยได�รับการ
รับรองจากฮาลาล เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด มีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาอย�างต�อเน่ือง เพื่อสร�างความม่ันใจ
ในผลิตภัณฑ�ให�กับผู�บริโภค โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  จึงได�มีการพัฒนาระบบการจัดการให�เป�นไป
ตามระบบคุณภาพต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร นอกจากน้ียังเป�นพันธมิตรท่ีดีกับผู�
ว�าจ�าง ในการค�นหาและคัดเลือกวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพมาทําการผลิตและส�งมอบผลิตภัณฑ�ท่ีดีให�เป�นไป
ตามความต�องการของผู�ว�าจ�าง  

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | โครงสร�างและการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



40

การตลาดและการแข�งขนั

1) กลยุทธ�การแข�งขัน

บริษัทเชื่อว�าป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จและการเติบโตอย�างย่ังยืนทางธุรกิจ คือ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� ท่ีช�วยสร�างความพึงพอใจและอัตราการซื้อซ้ําของลูกค�า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
การนําเสนอผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมใหม�ๆ ท่ีมีคุณภาพออกสู�ตลาดอย�างต�อเน่ือง โดยบริษัทให�
ความสําคัญกับการคิดค�น พัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑ�ท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ได�
มาตรฐานและปลอดภัยต�อผู�บริโภค เพื่อสร�างความน�าเชื่อถือ ความแตกต�างจากผลิตภัณฑ�ประเภท
เดียวกันในตลาด และเพื่อตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคได�อย�างครบถ�วน

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและว�าจ�างผู�ผลิตท้ังในประเทศและต�างประเทศ ท่ีมีการผลิตท่ีได�
มาตรฐาน สามารถผลิตและจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามส�วนประกอบท่ีบริษัท
ต�องการ ซึ่งเป�นสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท รวมท้ังมีการทดสอบผลิตภัณฑ�ทุกชนิดก�อนการ
วางตลาด เพื่อให�ม่ันใจได�ว�าเป�นผลิตภัณฑ�ท่ีดี มีคุณภาพ และเชื่อถือได� อันเป�นการเสริมสร�างแบรนด�
สินค�าของบริษัทให�มีความแข็งแกร�ง และมีศักยภาพในการแข�งขันในระยะยาว ในส�วนของการจัดหา
ผลิตภัณฑ�อื่นๆ จากภายนอกเพื่อมาจําหน�ายน้ัน บริษัทมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ�ท่ีเชื่อถือได� ภายใต�
การผลิตท่ีได�มาตรฐานและได�รับอนุญาตอย�างถูกต�อง รวมท้ังเป�นผลิตภัณฑ�ท่ีได�รับการยอมรับและ
สามารถแข�งขันในตลาดได� 

นอกจากน้ี บริษัทมีการติดตามและวิเคราะห�สภาวะตลาดอย�างต�อเน่ือง เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�และการสรรหาผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ ให�เหมาะสมกับสภาพการแข�งขันในตลาด กระแสความนิยม
และความต�องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู�บริโภค รวมท้ังเพื่อการใช�ประโยชน�จากผลิตภัณฑ�ใด�มากขึ้น 

1.1) นําเสนอผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง

1.2) ส�งเสริมผลิตภัณฑ�และตราสินค�าให�เป�นท่ีรู�จักในวงกว�าง

บริษัทมุ�งเน�นการทําการตลาดเพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติและ
จุดเด�นของผลิตภัณฑ� ให�แก�ผู�บริโภคได�รู�จักในวงกว�าง เพื่อให�เกิดการรับรู� เชื่อม่ัน และจดจําตราสินค�า
ของบริษัท ซึ่งมีผลต�อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค�าของผู�บริโภค ซึ่งบริษัทเชื่อว�าการทําการตลาดเพื่อ
กระตุ�นให�ผู�บริโภคมีความสนใจในสุขภาพมากขึ้น จะส�งผลดีต�อผลิตภัณฑ�ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ�ท่ี
เกี่ยวข�องกับสุขภาพของบริษัท มีส�วนประกอบของสารอาหาร และแร�ธาตุต�างๆ มากมาย ท่ีมี
คุณสมบัติหลากหลาย เป�นท่ียอมรับโดยท่ัวไปผ�านทางผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข�องกับคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพของส�วนประกอบของผลิตภัณฑ�น้ันๆ ซึ่งบริษัทมีการนําเสนอความรู�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�
อย�างต�อเน่ืองเป�นประจํา เพื่อสร�างความสนใจแก�ผู�บริโภคผ�านการทําการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ� การให�ข�อมูลทางวิชาการ การเผยแพร�ความรู� ความเข�าใจ และคุณประโยชน�ต�างๆ ของ
แต�ละผลิตภัณฑ� ในรูปแบบท่ีเข�าใจง�าย ผ�านสื่อต�างๆ อาทิ นิตยสาร แผ�นพับ โบรชัวร� รายการโทรทัศน� 
และเว็บไซต�ต�างๆ เป�นต�น รวมถึงการให�ตัวอย�างสินค�าเพื่อกระตุ�นให�เกิดการทดลองใช�ผลิตภัณฑ� และ
ความต�องการในผลิตภัณฑ�น้ันๆ ซึ่งจะช�วยให�บริษัทมีรายได�และส�วนแบ�งตลาดท่ีเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

บริษัทมีการประชาสัมพันธ�สินค�าและส�งเสริมการขายผ�านช�องทางออนไลน�ต�างๆ ทําให�
เกิดการติดต�อสื่อสารกับลูกค�าได�อย�างสะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทได�จัดให�มีสื่อออนไลน� ได�แก� 
Facebook : Interpharma Thailand, Instagram : interpharmaofficial, Line@ ID : 
@interpharma เป�นต�น ช�องทางซื้อสินค�าออนไลน�ทางเว็บไซต� www.interpharmastore.com 
รวมท้ังจัดให�มี Call Center ทางโทรศัพท�หมายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999 เพื่ออํานวย
ความสะดวกให�แก�ลูกค�าในการติดต�อกับบริษัทได�โดยตรง ซึ่งลูกค�าสามารถสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ� แสดงความคิดเห็น แนะนํา ติชม หรือแจ�งป�ญหาเกี่ยวกับสินค�าหรือบริการต�างๆ 
เพื่อรับทราบความต�องการของลูกค�าแต�ละราย และรับทราบป�ญหาเพื่อการแก�ไขปรับปรุงต�อไป 
ตลอดจนเป�นการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างบริษัทกับลูกค�าในระยะยาว
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1.3) ขยายช�องทางจําหน�ายไปสู�ตลาดต�างประเทศ

บริษัทมีเป�าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตเป�นบริษัทชั้นนําในการนําเสนอผลิตภัณฑ�
สุขภาพ  และจะขยายช�องทางจัดจําหน�ายและทําการตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพื่อให�กลุ�ม
ลูกค�าเป�าหมายสามารถเข�าถึงผลิตภัณฑ�ได�ง�าย ซึ่งในป�จจุบันบริษัทและบริษัทย�อยจําหน�ายผลิตภัณฑ�
เฉพาะในประเทศผ�านช�องทางการจําหน�ายต�างๆ ท่ีครอบคลุมท้ังสถานพยาบาล ร�านค�า ร�านขายยา 
เครือข�ายร�านค�าปลีกสมัยใหม� (โมเดิร�นเทรด) และช�องทางออนไลน�ต�างๆ ซึ่งตามแผนการสร�างความ
เติบโตในอนาคต บริษัทมีเป�าหมายท่ีจะขยายช�องทางการจาํหน�ายผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัท
ไปยังตลาดใหม�ๆ ในต�างประเทศ เพื่อเป�นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให�แก�บริษัท โดยวางแผนการทํา
การตลาดและการจําหน�ายผลิตภัณฑ�ของบริษัททุกผลิตภัณฑ�ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ได�แก� 
ประเทศในกลุ�ม CLMVประเทศอื่นๆในเอเชีย เช�น ประเทศเกาหลีใต� และจีน เป�นต�น รวมถึงการหา
พันธมิตรทางธุรกิจในการเป�ดตลาดในภูมิภาคยุโรป และอเมริกา

ท้ังน้ี บริษัทอยู�ในช�วงเริ่มต�นของการทําการตลาดในต�างประเทศ ท่ีได�เริ่มวางรากฐานทาง
ธุรกิจ โดยเฉพาะในด�านบุคลากร ความรู� ความเข�าใจ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ� และกฎ ระเบียบ
ต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการทําการค�าในประเทศน้ันๆ ซึ่งบริษัทมุ�งเน�นการสร�างความสัมพันธ�อันดีกับคู�ค�า 
เครือข�ายทางธุรกิจในต�างประเทศ โดยมีการเข�าร�วมงานสัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินค�า 
รวมถึงการร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องกับการจําหน�ายสินค�าในต�างประเทศ เช�น กรมส�งเสริม
การค�าระหว�างประเทศ กรมส�งเสริมการส�งออก เป�นต�น เพื่อเป�นการสํารวจตลาดและสร�างโอกาสใน
การเข�าสู�ตลาดของประเทศน้ันๆ  

1.4) เพ่ิมผลิตภัณฑ�ให�มีความหลากหลายมากข้ึน

บริษัทให�ความสําคัญกับการพัฒนา คิดค�น และนําเสนอผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ ท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต�องการท่ีแตกต�างกันของลูกค�าแต�ละกลุ�มให�ครอบคลุมมาก
ข้ึน โดยบริษัทจะได�ประโยชน�จากกลุ�มลูกค�าเดิมท่ีชื่นชอบในผลิตภัณฑ�เดิมของบริษัทอยู�แล�ว ทําให�เกิด
ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ�ใหม�เพิ่มข้ึน อีกท้ังยังสามารถเพิ่มฐานลูกค�าใหม�จากผลิตภัณฑ�ใหม�ท่ีเพิ่มข้ึน
ด�วย ซึ่งในแต�ละป�บริษัทได�มีการออกผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เพิ่มข้ึนทุกป� ซึ่งแต�ละผลิตภัณฑ�มีคุณประโยชน�
แตกต�างกันไปและสามารถครอบคลุมการดูแลด�านสุขภาพและความงามได�มากข้ึน 

ในป� 2564 บริษัทได�ออกผลิตภัณฑ�ใหม� รวม 6 รายการ ได�แก� Probac FIT  2 sku
ซินไบโอติกเพื่อการควบคุมนํ้าหนัก Bravo FIT 10 capsules เพื่อสุขภาพองค�รวมสําหรับคุณผู�ชาย
โดยเฉพาะ Wonder FIT 30 capsules เพื่อสุขภาพองค�รวมสําหรับคุณผู�หญิงโดยเฉพาะ ลดอาการ
ปวดประจําเดือน และลดอาการวัยทอง TS6 10 sachets (For skin) ซินไบโอติกเพื่อผิวพรรณ 
Probac Ultra Collagen 30 sachets คอลลาเจนผสมซนิไบโอติกเพื่อผิวพรรณ และลดเรือนริ้วรอย 
Protein Fit x2  10 sachets โปรตีนจากพืชเพื่อการคุมนํ้าหนัก และสร�างมวลกล�ามเน้ือ

1.5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือการสร�างแบรนด�ให�มีความแข็งแกร�ง

บริษัทมุ�งเน�นการสร�างแบรนด�หรือตราสินค�าของบริษัทให�มีความแข็งแกร�ง ด�วยการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ�ให�ดีขึ้นอย�างต�อเน่ือง เพื่อให�บรรลุเป�าหมายในการเป�นบริษัทชั้นนําในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ�ด�านสุขภาพ โดยให�ความสําคัญกับผลิตภัณฑ�ท่ีดีเย่ียม เพื่อให�ผู�บริโภคมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งท่ีผ�าน
มาบริษัทประสบความสําเรจ็ในการค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณสมบัติโดดเด�น หลากหลาย และมี
ความแตกต�างจากผลิตภัณฑ�อื่นๆ ในตลาด เช�น การนําเทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช�โปรไบโอติก 
(Probiotic) และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเป�นส�วนประกอบในผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทคิดค�นขึ้น เพื่อสร�าง
ความสมดุลในระบบของร�างกาย ป�องกันโรค และช�วยให�ร�างกายแข็งแรงข้ึน ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต�องการของผู�บรโิภคท่ีมีแนวโน�มใส�ใจดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสภุาพท่ีด ีชะลอวัย และมีชีวิตท่ียืนยาวขึ้นได�
เป�นอย�างดี นอกจากน้ี บริษัทได�ร�วมมือกับคู�ค�าท่ีเป�นผู�รับจ�างผลิตสินค�าให�กับบริษัทท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศในการพัฒนาสูตรการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให�ได�ผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีคุณประโยชน�เพิ่มข้ึน สร�างความน�าเชื่อถือและการยอมรับในตลาดมากข้ึน อีกท้ังยังเป�นการสร�าง
ชื่อเสียงและความแข็งแกร�งให�กับแบรนด�ของ INTERPHARMA ด�วยการมีสินค�าท่ีดี มีคุณภาพสูง
เทียบเท�ากับผลิตภัณฑ�แบรนด�ชั้นนํา ซึ่งบริษัทเชื่อว�าการให�การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ�ท่ีดีและต�อเน่ือง 
จะทําให�บริษัทมีความได�เปรียบทางการแข�งขันเหนือคู�แข�งในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
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2) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข�งขนั

ผลิตภัณฑ�รักษาสุขภาพและชะลอวัยท่ีบริษัทจําหน�ายจัดประเภทเป�นผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร 
ซึ่งมีสถานการณ�การแข�งขันสูง โดยมีผู�ประกอบการในธุรกิจน้ีเป�นจํานวนมากท้ังโรงงานท่ีผลิตและ
จําหน�ายเอง โรงงานรับจ�างผลิตสินค�าให�ผู�ประกอบการต�างๆ ผู�ประกอบการนําเข�าสินค�าจาก
ต�างประเทศ หรือบริษัทสาขาของบริษัทในต�างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทย ซึ่งทิศทางการแข�งขัน
สอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีหันมาใส�ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การให�ความสําคัญต�อการดูแล
และเสริมสร�างภาพลักษณ�ท้ังรูปร�างและหน�าตาให�ดูดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของประเทศไทยท่ี
กําลังจะก�าวสู�สังคมผู�สูงอายุโดยสมบูรณ�ในป� 2564 รวมท้ังการท่ีผู�บริโภคต�องการหลีกเล่ียง
ผลข�างเคียงจากการใช�ยาในการรักษา ต�างเป�นป�จจัยสําคัญในการเลือกใช�ผลิตภัณฑ�สุขภาพมากข้ึน 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงกลุ�มผลิตภัณฑ�รักษาสุขภาพและชะลอวัยท่ีมีนวัตกรรมท่ีให�คุณค�าทางโภชนาการ
และมีหลักฐานการวิจัยแล�วว�า สารอาหารบางชนิดมีประสทิธิภาพในการป�องกันโรคและส�งเสรมิสขุภาพ
โดยปราศจากผลข�างเคียง เช�น ช�วยเรื่องความจํา ระบบย�อยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียนเลือด 
การนอนหลับ บํารุงสายตา กระดูก กล�ามเน้ือ ช�วยขับถ�าย เป�นต�น นอกจากน้ี การแข�งขันของ
ผู�ประกอบการต�างๆ ยังมาจากการค�นหาผลิตภัณฑ�ของผู�บริโภคสามารถทําได�ง�ายจากการรับรู�และ
เข�าถึงข�อมูลข�าวสารท่ีเกี่ยวข�องได�อย�างรวดเร็วผ�านช�องทางท่ีหลากหลายโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน�
ต�างๆ และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ�สุขภาพได�สะดวกมากข้ึนจากหลายช�องทาง เช�น ร�านขายยาและ
ร�านค�าปลีกสมัยใหม� ช�องทางออนไลน� ตัวแทนขายตรง เป�นต�น ทําให�มีการนําเสนอผลิตภัณฑ�ต�างๆ 
เพื่อเพิ่มทางเลือกให�กับผู�บริโภคมากขึ้น

ตลาดผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เล้ียงมีการแข�งขันสูง มีผู�ประกอบการในธุรกิจเป�น
จํานวนมาก เน่ืองจาก ป�จจุบันสัตว�เลี้ยงนับเป�นส�วนหน่ึงท่ีเข�ามามีบทบาทต�อไลฟ�สไตล�การดํารงชีวิต มี
คนท่ีครองโสดมากขึ้น คู�แต�งงานท่ีไม�มีบุตร และการก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ มีคนอายุท่ียืนยาวมากขึ้น 
มีลูกน�อยลง ทําให�สัตว�เล้ียงเสมือนเป�นเพื่อนหรือเป�นเสมือนลูกทดแทน ทําให�เกิดจํานวนสัตว�เล้ียงใน
ประเทศไทยขยายตัวมากข้ึน และส�งผลดีต�อธุรกิจท่ีเกี่ยวข�องกับสัตว�เล้ียงได�รับผลดีและมีการเติบโต
เพิ่มขึ้นตามไปด�วย 

สําหรับตลาดผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว�มีการแข�งขันค�อนข�างสูง โดยมีผู�ประกอบการใน
ธุรกิจเป�นจํานวนมาก ท้ังผู�ประกอบการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตัวแทนจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�สําหรับสัตว�เล้ียงและปศุสัตว� เป�นต�น โดยทิศทางการแข�งขันสอดคล�องกับการขยายตัวของ
การใช�ผลิตภัณฑ�สุขภาพในภาคการผลิตปศุสัตว�และโรงงานอาหารสัตว�ท่ีเพิ่มข้ึนอย�างต�อเน่ือง 
นอกจากน้ี กรมปศุสัตว� กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ในฐานะเป�นหน�วยงานหลักท่ีสําคัญในการกํากับ
ดูแลการผลิตปศุสัตว�ให�มีความปลอดภัยต�อผู�บริโภคและเป�นไปตามมาตรฐาน ได�สนับสนุนโครงการ
เลี้ยงสัตว�ปลอดการใช�ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค�าปศุสัตว�แบบครบวงจร ซึ่งเป�นการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร�ว�าด�วยการจัดการการดื้อยาต�านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมี
เป�าหมายในการลดการใช�ยาต�านจุลชีพในสัตว�ลงร�อยละ 30 ภายในป� พ.ศ. 2564 ซึ่งจากป�จจัย
สนับสนุนดังกล�าวทําให�ปรมิาณความต�องการใช�ผลติภัณฑ�ท่ีส�งเสรมิการเล้ียงสัตว�เพือ่การบริโภคโดย
ลดการใช�ยาปฏิชีวนะมีแนวโน�มสูงขึ้น และส�งผลดีทําให�ธุรกิจท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว�มี
โอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น

ทิศทางเศรษฐกิจการปศุสัตว�ของประเทศไทย จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชากรไทยของสํานักงานสถิติพบว�า ประชากรไทย ท่ีบริโภคอาหารกลุ�มเน้ือสัตว�และผลิตภัณฑ�
จากสัตว�น้ันมีจํานวนมากถึง 59,066,157 คน ซึ่งคิดเป�นสัดส�วนร�อย ละ 95.78 ของจํานวนประชากร
ท้ังหมด (สํานักงานสถิติแห�งชาต,ิ 2557) โดยเป�นกลุ�มท่ีมีการบริโภคทุกวันร�อย ละ 31.98 ซึ่งในกลุ�ม
น้ีโดยส�วนใหญ�เป�นเพศหญิงมากถึงร�อยละ 16.21 สะท�อนให�เห็นได�ว�าประชากรไทยเป�น กลุ�มบริโภค
เน้ือสัตว�อย�างชัดเจน ป�จจุบันประเทศไทยมีจาํนวนประชากรมากเป�นอนัดับท่ี 21 ของโลก โดยจากสถิติ
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 อยู�ท่ี 68,200,824 คน (Central Intelligence Agency, 2016) และ
จํานวนประชากรของไทย ป�พ.ศ. 2558 อยู�ท่ี 67,959,359 คน โดยเฉล่ียแล�วประชากรของประเทศไทย
มีอัตราการขยายตัวในช�วง 20 ป� ท่ีผ�านมาอยู�ท่ีประมาณร�อยละ 0.71
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นอกจากน้ี ด�วยพลวัตของโลกท่ีเปล่ียนแปลง ทําให�ผู�บริโภคคํานึงถึงการมีชีวิตท่ียืนยาว 
ด�วยวิถีของการรักสุขภาพมากข้ึน ตาม 4 Good ได�แก� Good Food, Good Mood, Good Health 
และ Good Life ซึ่งในส�วนของการมีชีวิตยืนยาวด�วยอาหาร หรือ Good Food น้ัน ทําให�คาดการได�
ว�ากลุ�มอาหารท่ีตอบโจทย� ผู�บริโภคในป�จจุบันและอนาคตจะมีลักษณะดังน้ี (มติชนออนไลน�, 2559)

(1) อาหารเพื่อสขุภาพ และอาหารจากธรรมชาติ เช�น Sugar Free, Fat Free, 
Diary Free, Organic, Probiotic, Vegan 

(2) อาหารสําหรับผู�สูงอายุ เน่ืองจากในอีก 5 ป�ข�างหน�า ประเทศไทยจะก�าวเข�าสู�สังคม
ผู�สูงอายุ อย�างเต็มขั้น

(3) อาหารฟ�วชั่นยุคใหม� เช�น อาหารท่ีผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับการพัฒนาให�ดู
แปลกตา และมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 

(4) อาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต�องการของคนเมือง
(5) อาหารฮาลาล เน่ืองจากการขยายตัวท่ีเพิ่มมากขึ้นของประชากรมุสลิม
(6) อาหารเสริมและเครื่องดื่มต�างๆ 
(7) อาหารท่ีได�รับการยืนยันความปลอดภัยจากระบบต�างๆ โดยองค�กรท่ีน�าเชื่อถือ
(8) อาหารท่ีได�รับความสนใจ และสามารถเข�าถึงได�ง�าย 
(9) อาหารท่ีได�รับอิทธิพลจากโลกดิจิตัลสู�พฤติกรรมการบริโภค
(10) อาหารท่ีตอบโจทย�ความต�องการของคนกลุ�ม Generation Z

ดังน้ันสารเสริมหรือสารผสมล�วงหน�าเพื่อเป�นวัตถุดิบต�นนํ้าเพื่อผลิตอาหารสัตว�เพื่อเล้ียง
สัตว�ให�เป�นอาหารท่ีปลอดภัย แตกต�าง และเพื่อสุขภาพ จึงเป�นท่ีต�องการของผู�ผลิตปศุสัตว�ในอนาคต 
ทางบริษัทจึงเล�งเห็นถึงการตอบสนองผู�ผลิตปศุสัตว�ด�วยการนําผลิตภัณฑ�ท่ีสามารถช�วยผู�ผลิตปศุ
สัตว�สามารถผลิตอาหารท่ีสามารถตอบสนองผู�บริโภค ภายใต�ต�นทุนการผลิตท่ีเป�นไปได�

ภาพรวมการแข�งขันในกลุ�มผลิตภัณฑ�สุขภาพท้ังสําหรับคนและสําหรับสัตว�น้ัน ผู�ประกอบการ
ส�วนใหญ�เน�นการแข�งขันด�านคุณภาพและสูตรของผลิตภัณฑ� ภาพลักษณ�ของตราสินค�า และทัศนคติท่ีมี
ต�อตราสินค�าและผลิตภัณฑ�เป�นหลัก โดยมีป�จจัยเสริมอื่นๆ ท่ีเป�นองค�ประกอบสําคัญในการพิจารณา
เลือกซื้อสินค�าของผู�บริโภค เช�น ชื่อเสียงของผู�ผลิต ราคา กิจกรรมส�งเสริมการตลาด นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิต รูปลักษณ�ของบรรจุภัณฑ� ช�องทางการจัดจําหน�าย เป�นต�น หากผลิตภัณฑ�ใดมีความ
น�าเชื่อถือสูง มีภาพลักษณ�ของตราสินค�าท่ีดี มีความแตกต�างโดดเด�นเหนือผลิตภัณฑ�คู�แข�งรายอื่น 
ผลิตภัณฑ�มีความหลากหลายและตอบโจทย�ความต�องการของผู�บริโภคมากท่ีสุด รวมท้ังยังมีช�องทางใน
การเลือกซื้อสินค�าท่ีง�ายและสะดวก ผลิตภัณฑ�น้ันก็มีโอกาสได�รับการเลือกซื้อหรือเลือกใช�จากผู�บริโภค
สูงขึ้น 

สภาพการแข�งขันในตลาดในแต�ละกลุ�มผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทและบริษัทย�อยจําหน�าย
แบ�งออกเป�น 4 กลุ�ม ดังน้ี

กลุ�มที่ 1 : กลุ�มผลิตภัณฑ�ยารักษาโรค (Pharmaceutical Products)

เป�นผลิตภัณฑ�ยารักษาโรค บริษัทให�ความสําคัญต�อยาเพื่อรักษาโรค โดยมุ�งเน�นเรื่อง
คุณภาพสินค�า ซึ่งเป�นสิ่งท่ีผู�บริโภคให�ความสําคัญมากท่ีสดุทาง ให�ความสําคัญต�อกระบวนการการผลิต 
การควบคุมคุณภาพสินค�าเป�นหลัก นอกจากน้ียังมีการวิเคราะห�ผลิตภัณฑ� ในสายการผลิตทุก
ผลิตภัณฑ� ก�อนส�งสินค�าออกจําหน�ายให�ผู�บริโภค เพราะเราตระหนักเรื่องความปลอดภัย ของผู�บริโภค
เป�นหลัก บริษัทมีโรงงานผลิตยาท่ีได�มาตรฐานเป�นท่ียอมรับระดับสากล (GMP-PIC/S) มุ�งม่ันพัฒนายา
และนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัย เพื่อรองรับการติบโตของตลาดยาในประเทศและตลาดส�งออก บริษัท
มีพนักงานขายและทีมงานท่ีมีประสบการณ� มีความเชี่ยวชาญ สําหรับขายผ�านช�องทางการจําหน�ายยา
ผ�านโรงพยาบาล (Hospital Channel) , การจําหน�ายผ�านร�านขายยา (Over-The-Counter: OTC) 
และคลินิกแพทย�ต�างๆ ในราคายาที่เหมาะสม ทําให�ผู�ป�วยสามารถเข�าถึงยาได�มากขึ้นและง�ายขึ้น เม่ือ
ผนวกกับจุดขายด�านคุณภาพยาและมาตรฐานการบริการส�งมอบยา ท่ีมีค�าใช�จ�ายต่ํากว�าเม่ือเทียบกับยา
ต�นแบบ (original product) ป�จจัยข�างต�นจะดึงดูดให�ผู�ป�วยสามารถเข�าถึงยาและบริการรักษาพยาบาล
ของบริษัท มีส�วนหนุนความต�องการบริโภคยาเพิ่มขึ้นตามมา
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กลุ�มที่ 2 : กลุ�มผลิตภัณฑ�รักษาสุขภาพและชะลอวัย 

ผลิตภัณฑ�กลุ�มซินไบโอติก ได�แก� Probac 7, Probac 10 Plus  ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ี
บริษัทเป�นผู�บุกเบิกและมีความแตกต�างจากผลิตภัณฑ�เสริมอาหารอื่นๆ ท่ีจําหน�ายในตลาด มีคู�แข�งขันใน
ตลาดเพียงไม�กี่ราย ซึ่งส�วนใหญ�เป�นบริษัทท่ีนําเข�าผลิตภัณฑ�ยาและเวชภัณฑ�หลากหลายกลุ�มสินค�าและ
ตราสินค�าจากต�างประเทศ เช�น บริษัท แอ�บบอตลาบอแรตอรีส จํากัด (ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร Biogaia) 
ซึ่งมีขนาดธุรกิจท้ังรายได�และสินทรัพย�ท่ีแตกต�างจากบริษัท ทําให�ไม�สามารถเปรียบเทียบกันได�หาก
พิจารณาเพียงขนาดธุรกิจว�าบริษัทใดเป�นคู�แข�งสําคัญในระดับเดียวกับบริษัท โดยการแข�งขันจะเป�นการ
แข�งขันด�านคุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีผู�บริโภครับรู�ได�จากการสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ เพื่อให�ผู�บริโภค
ตระหนักและรับรู�คุณประโยชน�ของผลิตภัณฑ� ทําให�เกิดการซื้อใหม�และการซื้อซ้ํา 

สําหรับผลิตภัณฑ�เสริมอาหารอื่นๆ ในกลุ�มน้ีท่ีบริษัทจําหน�าย เช�น ผลิตภัณฑ�เพื่อกระตุ�น
ภูมิคุ�มกันร�างกาย ผลิตภัณฑ�โอเมก�า 3 ผลิตภัณฑ�รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสําคัญ ผลิตภัณฑ�รวมสาร
ต�านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ�วิตามินรวม คู�แข�งขันเป�นบริษัทผู�ผลิตหรือผู�แทนจําหน�ายผลิตภัณฑ�เสริม
อาหารท้ังในประเทศและต�างประเทศ ซึ่งมีลักษณะจําหน�ายผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ัวไปท่ีผู�บริโภค
รับประทานเพื่อได�รับสารอาหารครบถ�วน หรือบริโภคให�มีสุขภาพแข็งแรง เช�น บริษัท เมก�า ไลฟ�ไซแอ็นซ� 
จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารภายใต�ตราสินค�า MEGA We Care) บริษัท เอ็นบีดี เฮลท�แคร� 
จํากัด (ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารภายใต�ตราสินค�า Vistra) บริษัท แบลคมอร�ส จํากัด (ผลิตภัณฑ�เสริม
อาหารภายใต�ตราสินค�า Blackmores) เป�นต�น ซึ่งบริษัทคู�แข�งดังกล�าวมีขนาดธุรกิจท้ังรายได�และ
สินทรัพย�ท่ีแตกต�างจากบริษัท ทําให�ไม�สามารถเปรยีบเทียบกันได�หากพจิารณาเพียงขนาดธุรกิจว�าบริษัท
ใดเป�นคู�แข�งสําคัญในระดับเดียวกับบริษัท

กลุ�มที่ 3 : กลุ�มผลิตภัณฑ�นวัตกรรมความงาม

ผลิตภัณฑ�หลักของบริษัทในกลุ�มผลิตภัณฑ�นวัตกรรมความงาม ได�แก�  ผลิตภัณฑ�ฟ�ลเลอร� 
Perfectha โดยมีคู�แข�งขันท่ีสําคัญ เช�น บริษัท แอลเลอร�แกน (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ�ฟ�ลเลอร� 
Juvederm, บริษัท กัลเดอร�มา (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ�ฟ�ลเลอร� Restylane, Emervel) บริษัท 
เมิร�ซ เฮลธ�แคร� (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ�ฟ�ลเลอร� Belotero) เป�นต�น ซึ่งบริษัทเหล�าน้ีส�วนใหญ�
เกอืบท้ังหมดเป�นบริษัทข�ามชาติหรือเป�นบริษัทสาขาของบริษัทต�างประเทศท่ีมีขนาดธุรกิจใหญ�กว�าบริษัท
หลายเท�าตัว (วัดตามขนาดรายได�) และมีผลิตภัณฑ�ท่ีหลากหลายครบวงจร เช�น เวชภัณฑ�ยา เวชสําอาง 
เป�นต�น โดยคู�แข�งขันท่ีมีขนาดธุรกิจและมีสายผลิตภัณฑ�ใกล�เคียงกันกับบริษัท เช�น (1) บริษัท เมดิเซเลส 
จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทร�วมลงทุนระหว�างบริษัทสัญชาติไทยและเกาหลีใต� ประกอบธุรกิจนําเข�าและเป�นตัวแทน
จําหน�ายผลิตภัณฑ�ฟ�ลเลอร� Neuramis เป�นต�น

กลุ�มที ่4 : กลุ�มผลติภณัฑ�สขุภาพสาํหรบัสตัว�

กลุ�มผลิตภัณฑ�เพื่อดแูลและส�งเสริมสุขภาพของสตัว�เล้ียง แบ�งออกเป�น 2 กลุ�มตามลักษณะ
ผลิตภัณฑ� คือ

1) กลุ�มผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เล้ียงท่ีไม�นับอาหารสัตว�เล้ียง คู�แข�งท่ีสําคัญในกลุ�มน้ี 
ประกอบด�วย 

• กลุ�มธุรกิจผลิตภัณฑ�โภชนเภสัชสําหรับสตัว�เล้ียง : คู�แข�งขันในกลุ�มน้ีส�วนใหญ�เป�นผู�ผลิตและ
จําหน�ายผลิตภัณฑ�เสรมิอาหารสําหรบัสัตว�เล้ียงในประเทศไทย ได�แก� บริษัท โอ สแควร� ดิสทริบิวชั่น 
จํากัด (ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร Mega O.F.A. Plus) บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร�ค จํากัด (ผลิตภัณฑ�
เสริมอาหาร Ferric Plus-K, Caredio-Balance เป�นต�น) บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท� จํากัด 
(ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, SYNOQUIN เป�นต�น) เป�นต�น 
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• กลุ�มธุรกิจผลิตภัณฑ�แชมพรูักษาโรคผิวหนัง เวชสําอาง และเวชภัณฑ�สําหรับสัตว�เล้ียง : คู�แข�งขัน
ในกลุ�มน้ีมีท้ังบริษัทท่ีนําเข�าสนิค�ามาเพื่อจําหน�ายและบรษัิทท่ีเป�นผู�ผลิตและจําหน�ายเอง ได�แก� 
บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จํากัด (ผลิตภัณฑ�แชมพู Hartz) บริษัท เวอร�แบค (ประเทศไทย) 
จํากัด (ผลิตภัณฑ�แชมพู Allermyl) บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท� จํากัด (ผลิตภัณฑ�แชมพู Vet 
Novel) บริษัท เบสซี่ แอรอน จํากัด (ผลิตภัณฑ�แชมพู Canine Care) บริษัท เว็ทเทอริน�า (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ�แชมพู Dermasebb) เป�นต�น

ท้ังน้ี คู�แข�งขันท่ีมีขนาดธุรกจิ (วัดตามขนาดรายได�) และมีสายผลิตภัณฑ�ใกล�เคียงกันกับ
บริษัทย�อย (อินเตอร�เวทต�า) เช�น บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร�ค จํากัด บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท� จํากัด 
บริษัท เบสซี่ แอรอน จํากัด เป�นต�น 

2) กลุ�มผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เลี้ยง : คู�แข�งขันทางตรงในกลุ�มผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียง คือ ผู�ผลิต
และจําหน�ายอาหารแปรรูปสําหรับสัตว�เล้ียงในประเทศไทยซึ่งผลิตจากวัตถุดิบเน้ือไก�และปลา
คุณภาพสูงเช�นเดียวกับวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตอาหารสําหรับคน เช�น บริษัท ฟู�ดอินโนวา เทรดดิ้ง 
แอนด� เซอร�วิส จํากัด (ผลิตภัณฑ�อาหารแมว Nekko) บริษัท ไฮ คิว ผลิตภัณฑ�อาหาร จํากัด 
(ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียง Felina Canino) เป�นต�น สําหรับคู�แข�งขันทางอ�อมส�วนใหญ�เป�นบริษัท
ข�ามชาติท่ีเป�นผู�ผลิตอาหารสัตว�เลี้ยงชั้นนําและมีสาขาในประเทศไทย เช�น บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียง Royal Canin) บริษัท ฮิลส� เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) 
จํากัด (ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียง Hill’s Science Diet) เป�นต�น ท่ีเหลือเป�นผู�นําเข�าผู�ผลิตอาหาร
สัตว�เล้ียง และอุปกรณ�สําหรับสัตว�เล้ียง เช�น บริษัท เย่ียมพาณิชย� เพ็ทฟู�ด จํากัด (ผลิตภัณฑ�อาหาร
สัตว�เล้ียง Orijen) เป�นต�น อย�างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทย�อย (อินเตอร�เพ็ททรินา) เพิ่งเริ่มประกอบ
ธุรกิจและจําหน�ายผลิตภัณฑ�ในป� 2561 ดังน้ัน ขนาดธุรกิจของกลุ�มผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียงของ
อินเตอร�เพ็ททรินาจึงยังไม�สามารถเปรียบเทียบกับคู�แข�งขันรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได� ท้ังขนาด
รายได�และสินทรัพย�

กลุ�มผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว�

ผลิตภัณฑ�หลักในกลุ�มผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว�ส�วนใหญ�เป�นผลิตภัณฑ�สารผสมล�วงหน�าและผลิตภัณฑ�สุขศาสตร� 
โดยคู�แข�งขันในธุรกิจที่สําคัญในกลุ�มนี้ทั้งหมดเป�นผู�ผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว�ทั้งในประเทศและต�างประเทศ 
ได�แก� บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จํากัด (ผู�ผลิตและจัดจําหน�ายเวชภัณฑ�สําหรับสัตว�สัญชาติอเมริกา) บริษัท แอนิเทค โทเทิล 
โซลูชั่น จํากัด (ธุรกิจสุขภาพสัตว�เครือของบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)) บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร�ปอเรชั่น 
จํากัด บริษัท เวทโปรดักส� แอนด� คอนซัลแตนท� จํากัด เป�นต�น อย�างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย�อย (อินเตอร�เว็ทต�า) เพิ่งเร่ิม
ประกอบธุรกิจและจําหน�ายผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว�ในไตรมาส 4 ป� 2560 ดังนั้น ขนาดธุรกิจของกลุ�มผลิตภัณฑ�สําหรับปศุ
สัตว�ของอินเตอร�เวทต�าจึงไม�สามารถเปรียบเทียบกับคู�แข�งขันรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมได� ทั้งขนาดรายได�และสินทรัพย�

3) ลักษณะลกูค�าและลกูค�ากลุ�มเป�าหมาย
ลูกค�าที่ ส่ังซื้อผลิตภัณฑ�ของบริษัทและบริษัทย�อย ส�วนใหญ�เป�นลูกค�าที่ เป�นผู�ประกอบการต�างๆ ได�แก� 

สถานพยาบาล ร�านเพ็ทช็อป ธุรกิจฟาร�มปศุสัตว� ร�านขายยาอิสระแบบด้ังเดิม ร�านขายยาสมัยใหม� และร�านค�าปลีกสมัยใหม� 
(โมเดิร�นเทรด) เป�นต�น ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ�ของบริษัทและบริษัทย�อยไปเพื่อจําหน�ายหรือให�บริการแก�ผู�บริโภคสุดท�าย (End 
Users) อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีลูกค�าที่เป�นผู�บริโภคสุดท�าย (End Users) ได�แก� บุคคลทั่วไป ผู�ใช�บริการสถานพยาบาล 
เจ�าของสัตว�เลี้ยง ผู�ประกอบการปศุสัตว� เกษตรกร เป�นต�น ซึ่งมีการส่ังซื้อผลิตภัณฑ�โดยตรงจากบริษัทและบริษัทย�อย ผ�าน
ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย�อย และช�องทางจําหน�ายแบบออนไลน�โดยใช� Social Network ต�างๆ ของบริษัท เช�น เว็บไซต� 
www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป�นต�น รวมทั้งส่ังซื้อผ�านทีมงานขายของซิลลิคฟาร�
มาในกรณีของลูกค�าประเภทร�านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)
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ในป� 2562 - 2564 บริษัทและบริษัทย�อยมีรายได�จากการจําหน�ายผลิตภณัฑ�ของไปยังลูกค�ากลุ�มต�างๆ จําแนกตามลักษณะลูกค�าแต�ละประเภท ดังน้ี 

ลักษณะลกูค�า
ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

รายได�จากการขาย
1. โรงพยาบาลและคลินิก 127.98 34.46 90.98 20.58 176.66 19.44

2. ร�านขายยาสมัยใหม�และร�านค�าปลกีสมัยใหม� 36.65 9.87 36.91 8.35 45.74 5.03

3. ร�านขายยาอสิระ 20.49 5.52 20.71 4.68 74.67 8.22

4. โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสตัว� 40.36 10.87 71.19 16.10 211.72 23.30

5. ร�านเพ็ทช็อป และบริษัทจําหน�ายเวชสาํอาง และเวชภัณฑ�สัตว� 82.75 22.29 130.50 29.52 162.78 17.91

6. ผู�บริโภคท่ัวไปหรือผู�ใช�ผลิตภัณฑ� (End Users) 63.10 16.99 91.81 20.77 237.05 26.09

รวมรายได�จากการขาย 371.33 100.00 442.10 100.00 908.63 100.00

บริษัทและบริษัทย�อย ได�แต�งตั้งให� บริษัท ซิลลิค ฟาร�มา จํากัด เป�นผู�แทนจําหน�าย โดยบริษัทและบริษัทย�อยบันทึกซิลลิคฟาร�มาเป�นลูกหน้ีการค�าและเรียกเก็บเงินค�าสินค�าไปท่ีซิลลิคฟาร�มาเพียงราย
เดียว อย�างไรก็ตาม หากพิจารณารายได�จากการขายในป� 2562-2564 โดยพิจารณาจากกลุ�มลูกค�าท้ังท่ีซื้อสินค�าจากบริษัทและบริษัทย�อยโดยตรงหรือซื้อผ�านซิลลิคฟาร�มา บริษัทและบริษัทย�อยไม�มีรายได�
จากการขายจากลูกค�ารายใดรายหน่ึงท่ีมีสัดส�วนเกินกว�าร�อยละ 30 ของรายได�จากการขายรวม 

นอกจากน้ี หากพจิารณากลุ�มลูกค�าเป�าหมายซึ่งเป�นผู�บริโภคหรอืผู�ใช�ผลติภัณฑ� (End Users) ท่ีมีแนวโน�มความต�องการผลิตภัณฑ�กลุ�มต�างๆ ของบริษัทและบรษัิทย�อย สามารถแบ�งตามลักษณะ
ผลิตภัณฑ�ได�ดังน้ี

● ผลิตภณัฑ�สขุภาพและนวัตกรรมความงามสาํหรบัคน

ผลิตภัณฑ�รักษาสขุภาพและชะลอวัย มีกลุ�มลูกค�าเป�าหมาย ได�แก� กลุ�มคนวัยทํางาน
และผู�สูงอายุ ท่ีมีระดับรายได�ปานกลางถึงสูง และให�ความสาํคัญกับการดูแลสุขภาพให�แขง็แรงด�วย
การใช�สารอาหารทดแทนโดยไม�ใช�ยา

ผลิตภัณฑ�นวัตกรรมความงาม มีกลุ�มลูกค�าเป�าหมาย ได�แก� กลุ�มวัยรุ�น วัยทํางาน ท่ี
มีระดับรายได�ปานกลางถงึสูง มีความใส�ใจด�านสุขภาพความงาม และให�ความสําคัญกับการมีใบหน�า
และผิวพรรณท่ีสวยงาม

● ผลติภณัฑ�สขุภาพสาํหรบัสตัว� มีกลุ�มลุกค�าเป�าหมาย ได�แก� เกษตรกรผู�เล้ียงสัตว�
ผู�ประกอบการปศสุัตว� ผู�ผลิตอาหารสัตว� และเจ�าของสัตว�เลี้ยงท่ีมีความใส�ใจในสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของสัตว�ท่ีเล้ียง
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4) นโยบายกาํหนดราคา

ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทและบริษัทย�อยจําหน�ายมีท้ังผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทและ
บริษัทย�อยเอง  ผลิตภัณฑ�ของเจ�าของสินค�ารายอื่นท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายหรือซื้อมาเพื่อมา
จําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�า ซึ่งในกรณีท่ีเป�นผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทและบริษัทย�อยเอง บริษัท
กําหนดราคาขายด�วยวิธีต�นทุนบวกอัตรากําไร (Cost Plus Margin) โดยพิจารณาถึงต�นทุนสินค�าและ
ค�าใช�จ�ายท่ีเกี่ยวข�อง รวมท้ังป�จจัยอื่นๆ เช�น การวางตําแหน�งทางการตลาดของผลิตภัณฑ� การยอมรับ
ในตัวผลิตภัณฑ�ของลูกค�า ความต�องการซื้อสินค�า ขนาดบรรจุของสินค�า เป�นต�น โดยมีการกําหนด
ราคาสินค�ามาตรฐาน (Standard Price List) ของแต�ละสินค�าในแต�ละช�องทางการจําหน�ายตามความ
เหมาะสม โดยราคาขายสินค�าต�องสามารถแข�งขันกับคู�แข�งในตลาดได� อย�างไรก็ตาม ราคาขายสินค�า
อาจมีการปรับลดราคาลงจากราคามาตรฐานเพื่อรองรับกิจกรรมส�งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นใน
รูปแบบต�างๆ เช�น การให�ส�วนลดราคา การให�ของแถม เป�นต�น ในขณะเดียวกันก็ต�องรักษาอัตรากําไร
ขั้นต�นท่ีเพียงพอรองรับกับค�าใช�จ�ายในการขาย บริหารและค�าใช�จ�ายดําเนินงานต�างๆ ของบริษัทได� 

สําหรับกรณีสินค�าท่ีบริษัทและบริษัทย�อยเป�นตัวแทนจําหน�ายหรือซื้อมาเพื่อมาจําหน�ายต�อ
ให�แก�ลูกค�า ราคาขายสินค�าส�วนใหญ�ถูกกําหนดโดยเจ�าของสินค�าหรือตัวแทนจําหน�ายสินค�าน้ันๆ ซึ่ง
ต�องเป�นราคาท่ีบริษัทสามารถทํากําไรได�ตามสมควรหลังหักต�นทุนขายและค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 
อย�างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงราคาสินค�าโดยเจ�าของสินค�าหรอืตัวแทนจําหน�ายสนิค�าน้ันๆ จะมีการแจ�ง
ให�บริษัทและบริษัทย�อยทราบล�วงหน�า เพื่อให�บริษัทได�เตรียมการวางแผนการขายได�อย�างเหมาะสม

5) การจาํหน�ายและช�องทางการจาํหน�าย

บริษัทและบริษัทย�อยจาํหน�ายสินค�าในประเทศท้ังหมด โดยจําหน�ายผ�านช�องทางการ
จําหน�าย 2 ช�องทาง คือ

1) ทีมงานขายของบริษัทและบรษัิทย�อย

บริษัทและบริษัทย�อยมีทีมงานขายท่ีมีความรู�และมีประสบการณ�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�สุขภาพ
และนวัตกรรมความงามสําหรับคน และผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เป�นอย�างดี โดยทีมงานขาย
รับผิดชอบงานการขายตั้งแต�การเข�าพบเพื่อรับทราบข�อมูลความต�องการของลูกค�า นําเสนอผลิตภัณฑ�
และคุณสมบัติต�างๆ ของผลิตภัณฑ� โดยมีสินค�าตัวอย�างให�ทดลองใช� รวมถึงงานดูแลการขายสนิค�าให�แก�
ลูกค�ากลุ�มต�างๆ ท้ังน้ี พนักงานฝ�ายขายได�รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําและเงินจูงใจในการ
ขายหรือค�าคอมมิชชั่นซึ่งกําหนดตามเป�าหมายการขายเป�นรายป�และมีการทบทวนเป�นประจําทุกป�โดย
การอนุมัติของฝ�ายบริหาร ซึ่งบริษัทและบริษัทย�อยจ�ายค�าคอมมิชชั่นให�พนักงานฝ�ายขายโดยแบ�งจ�าย
เป�นงวดและจะจ�ายครบทุกงวดสําหรับการขายท่ีได�รับชําระเงินครบท้ังหมดแล�วเท�าน้ัน 

บริษัทและบริษัทย�อยมีทีมงานขายทําหน�าท่ีเป�นผู�หา ติดต�อ สร�างสัมพันธ� และดูแลการขาย
สินค�ากับลูกค�ากลุ�มต�างๆ ได�แก� ผู�ประกอบการสถานพยาบาลท้ังคนและสัตว� สถานเสริมความงาม ร�าน
เพ็ทช็อป บริษัทท่ัวไป ร�านขายยาสมัยใหม�และร�านค�าปลีกสมัยใหม� (โมเดิร�นเทรด) ซึ่งลูกค�ากลุ�มน้ีจะนํา
สินค�าของบริษัทและบริษัทย�อยไปจําหน�ายหรือให�บริการต�อแก�ลูกค�าของตนท่ีเป�นผู�บริโภคสุดท�าย (End-
Users) อีกทอดหน่ึง ดังน้ัน ลูกค�ากลุ�มน้ีจึงเปรียบเสมือนเป�นช�องทางการจําหน�ายสินค�าของบริษัทและ
บริษัทย�อยด�วย นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย�อยยังมีการขายสินค�าโดยตรงให�แก�ผู�บริโภคสุดท�ายโดยใช�
ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย�อย และขายผ�านช�องทางออนไลน�โดยใช� Social Network ต�างๆ ของ
บริษัท เช�น เว็บไซต� www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป�นต�น
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2) ทีมงานขายของซิลลิคฟาร�มา 

บริษัทมีการทําสัญญาส�งเสริมการขาย (Contract Sales Organisation Promotion 
Agreement) กับซิลลิคฟาร�มา เพื่อให�ซิลลิคฟาร�มาเป�นผู�รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ�ของบรษัิทใน
ช�องทางร�านขายยาอสิระ(Independent Pharmacies) ท่ัวประเทศ โดยซิลลิคฟาร�มาเป�นผู�จัดหาและ
ว�าจ�างทีมงานขายเพือ่ขายและส�งเสรมิการขายผลิตภัณฑ�ของบรษัิทตามท่ีกําหนดในสญัญา ได�แก� Probac
7, PreBS, PreBO, Astacurmin, Multivitamin, YUUU Cleansing Mousse, ยาสีฟ�น YUUU และ 
TS6 - Lady Health เป�นต�น ให�แก�ลูกค�าประเภทร�านขายยาอิสระในประเทศไทยเท�าน้ัน โดยบริษัทจะเป�น
ผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายทางการตลาดและการส�งเสรมิการขาย ค�าโฆษณา และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 

ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย�อยมีช�องทางประชาสัมพันธ�และให�ความรู�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ี
บริษัทและบริษัทย�อยจําหน�ายผ�านทางสื่อต�างๆ เช�น นิตยสาร โบรชัวร� แผ�นพับ เว็บไซต�ของบริษัท เป�นต�น 
รวมท้ังยังสามารถติดตามข�อมูลข�าวสารของบริษัทและบริษัทย�อยผ�านช�องทางออนไลน� ได�แก� เว็บไซต�
www.interpharma.co.th และwww.mariapetfood.com ; Facebook: Interpharma Thailand และ
Intervetta: Line ID: @interpharma และ @intervetta นอกจากน้ี ลูกค�าสามารถติดต�อสอบถาม
ข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี Call Center ทางโทรศัพท�หมายเลข 0-2634-0225, 08-2422-5999 ระหว�างเวลา 
8:30 - 17:00 น. และทางอีเมล cs@interpharma.co.th

การจดัหาผลติภัณฑ�และบรกิาร
บริษัทและบริษัทย�อยจัดหาผลิตภัณฑ�เพื่อนํามาจําหน�ายให�แก�ลูกค�า โดยแบ�งออกเป�น 3 ประเภท 

ตามลักษณะท่ีมาของผลิตภัณฑ� คือ

1) ผลิตภัณฑ�ภายใต�ตราสินค�าของบริษัทเอง

บริษัทและบริษัทย�อยมีการว�าจ�างผู�ผลิตสนิค�าจากภายนอกท่ีไม�มีความเกีย่วข�องกับบรษัิท ท้ัง
จากในประเทศและต�างประเทศ เช�น ไต�หวัน เกาหลีใต� ญี่ปุ�น จีน เยอรมนี และฝรั่งเศส เป�นต�น ให�เป�นผู�ผลิต
สนิค�าแต�ละประเภทตามสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท โดยบริษัทเน�นการพัฒนา คิดค�น และร�วมมือกับ
ผู�เชี่ยวชาญในต�างประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ�ต�างๆ โดยบริษัทมีทีมผู�เชี่ยวชาญด�านโภชนเภสัช เภสัชกร

2)    ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น 

บริษัทและบริษัทย�อยได�รับการแต�งตั้งเป�นตัวแทนจําหน�ายผลิตภัณฑ�ต�างๆ จากเจ�าของ
สินค�าจํานวน 5 ราย ได�แก� (1) Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (ประเทศไต�หวัน) สําหรับผลิตภัณฑ� TS6 
(2) บริษัท แดวูง ฟาร�มาชูทิคอล (ไทยแลนด�) จํากัด สําหรับผลิตภัณฑ� Perfectha ซึ่งผลิตในประเทศ
ฝรั่งเศส และผลิตภัณฑ� NABOTA ซึ่งผลิตในประเทศเกาหลีใต� (3) บริษัท Dermcare-Vet Pty Ltd. 
(ประเทศออสเตรเลีย) สําหรับผลิตภัณฑ� Dermcare ได�แก� Dermcare MALASEB, Dermcare
PYOHEX, Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural (4) บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท� จํากัด 
สําหรับผลิตภัณฑ� Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และ (5) บริษัท บ๊ิค เคมิคอล จํากัด สําหรับ
ผลิตภัณฑ�เวชภัณฑ�สําหรบัสัตว�เล้ียง ท้ังน้ี ในป� 2564 บริษัทและบริษัทย�อยมีมูลค�าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ�ท่ี
บริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับเจ�าของสินค�ารายอื่น คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 29.80 ของมูลค�าการสั่งซื้อ
สินค�าท้ังหมด 

เทคนิคการแพทย� สัตวแพทย� และผู�เชี่ยวชาญด�านอาหาร ท่ีพร�อมพัฒนานวัตกรรม คิดค�นสูตร
ผลิตภัณฑ� ซึ่งในการผลิตบริษัทมีการคัดเลือกโรงงานผลิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต (Quality 
and Manufacturing Standard) ท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานต�างๆ เช�น GMP และ/หรือ ISO หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเทียบเท�าหรือสูงกว�ามาตรฐานดังกล�าว และเป�นโรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในการผลิต
และการจัดหาวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ มีการผลิตท่ีได�มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยต�อผู�บริโภค เพื่อให�
ได�ผลิตภัณฑ�ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทต�องการ รวมท้ังบริษัทมีการทดลองผลลัพธ�ท่ีได�
จากผลิตภัณฑ�ต�างๆ ก�อนท่ีจะมีการผลิตจริงเพื่อจําหน�ายให�แก�ลูกค�าหรือผู�บริโภคต�อไป 

ท้ังน้ี ในป� 2564 บริษัทและบริษัทย�อยมีมูลค�าการสัง่ซื้อสินค�าท่ีเป�นการว�าจ�างผลิต คิดเป�น
สัดส�วนร�อยละ 32.98  ของมูลค�าการสั่งซื้อสนิค�าท้ังหมด 
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บริษัทและบริษัทย�อยสั่งซื้อสินค�ามาเพื่อจําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�า โดยเป�นการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ�ต�างๆ หลากหลายผลิตภัณฑ�จากเจ�าของสินค�าหรือผู�จําหน�ายหลายราย เช�น บริษัท บ๊ิค เคมิ
คอล จํากัด สําหรับผลิตภัณฑ�ยาปฏิชีวนะสําหรับปศุสัตว� บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อิน-เอ็กซ จํากัด และ
บริษัท ซานิมอลส� จํากัด สําหรับผลิตภัณฑ�สารผสมล�วงหน�า (Premix) สําหรบัปศุสัตว� เป�นต�น ท้ังน้ี ใน
ป� 2564 บริษัทและบริษัทย�อยมีมูลค�าการสั่งซื้อสินค�าท่ีเป�นผลิตภัณฑ�ของเจ�าของสินค�ารายอื่น คิดเป�น
สัดส�วนร�อยละ 37.22 ของมูลค�าการสั่งซื้อสินค�าท้ังหมด 

สําหรับการจัดหาผลิตภัณฑ�เพื่อมาจําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�าน้ัน บริษัทมีการวางแผนการ
สั่งซื้อสินค�าล�วงหน�าในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินค�าคงคลัง ระยะเวลาในการ
สั่งซื้อจนถึงการส�งมอบสินค�าของผู�ผลิตหรือผู�จําหน�ายสินค�าแต�ละราย สถานการณ�ตลาด แนวโน�ม
ความต�องการสินค�า  เพื่อจัดเตรียมสินค�าให�เพียงต�อการจําหน�าย และลดการสูญเสียโอกาสในการขาย
สินค�าเน่ืองจากการขาดแคลนสินค�าคงคลัง ในขณะเดียวกันก็ต�องควบคุมปริมาณสินค�าคงคลังให�
เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากการมีสินค�าคงค�างในคลังสินค�าเป�นระยะเวลาท่ีนานเกินไป  

ท้ังน้ี บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เพื่อมาจําหน�ายเพิ่มข้ึนในแต�ละป� โดยมีการศึกษา
นวัตกรรมของสินค�าใหม�ๆ  ท่ีเป�นประโยชน�ต�อสขุภาพและร�างกาย ช�วยสร�างสมดุลให�ร�างกายและลดความ
เสี่ยงจากการเป�นโรคต�างๆ เพื่อตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคท่ีมีกระแสการใส�ใจสุขภาพมากข้ึน 
นอกจากน้ี บริษัทยังเพิ่มโอกาสการเข�าถึงผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เพิ่มขึ้น ด�วยการสร�างความสัมพันธ�อันดีกับคู�
ค�า เครือข�ายทางธุรกิจ ผู�เชี่ยวชาญด�านสุขภาพและความงามในการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรู�ใหม�ๆ 
อยู�เสมอ รวมถึงการเข�าร�วมงานสัมมนา งานประชุมนิทรรศการ หรืองานอีเว�นท�ท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ�สุขภาพและนวัตกรรมความงามท้ังในภายประเทศและต�างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาคู�
ค�าหรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ และทางเลือกในการสรรหาผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าและแนวโน�มของตลาดในป�จจุบันและอนาคตได�เป�นอย�างดี

3) ผลิตภัณฑ�ของเจ�าของสินค�ารายอื่นท่ีบรษัิทซือ้มาเพือ่จําหน�ายต�อให�แก�ลูกค�า ทรัพย�สนิทีใ่ช�ในการประกอบธรุกจิ 

ประเภท/ลกัษณะทรพัย�สนิ กรรมสทิธิ์
มูลค�า
(ลบ.)

ภาระผกูพนั

ที่ดิน บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน), บริษัท 
โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด

183.25 ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงิน

อาคารและส�วนปรับปรุงทีดิ่นและ
อาคาร

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน), บริษัท 
โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด

170.82 ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงิน

อาคารชุด บริษัทเป�นเจ�าของ 6.31 -

เคร่ืองจักรและอุปกรณ� บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน), บริษัท 
โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด

101.49 ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงิน

เคร่ืองมือเคร่ืองใช�และอุปกรณ�
สํานักงาน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน), บริษัท 
อินเตอร� เวทต�า จํากัด, บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา 
จํากัด, บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด

30.48 ไม�มี

เคร่ืองตกแต�งสํานักงาน บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน), บริษัท 
อินเตอร� เวทต�า จํากัด,

0.36 ไม�มี

ยานพาหนะ บริษัทเป�นเจ�าของ 14.08 ไม�มี

ระบบน้ํา บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด 1.89 ไม�มี

โปรแกรมคอมพิวเตอร� บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน), บริษัท 
อินเตอร� เวทต�า จํากัด, บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา 
จํากัด

0.62 ไม�มี

สินทรัพย�ระหว�างติดตั้ง บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด 5.90 ไม�มี

รวม 515.20
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• สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย�อยเป�นเจ�าของลิขสิทธ์ิเพลง,โปรแกรมคอมพิวเตอร� และ 
ทะเบียนตํารับยารอโอนสิทธ�ซึ่งมีมูลค�าตามบัญชีสุทธิ 55.10 ล�านบาท โดยมีนโยบายตัดจําหน�ายตามวิธี
เส�นตรงตามอายุการใช�งานของสินทรัพย�จํานวน 3-10 ป� 

• เครื่องหมายการค�าที่สําคัญ

บริษัทได�รับอนุญาตให�ใช�เครื่องหมายการค�าสําหรับผลิตภัณฑ�ของบริษัท จํานวน 7 เครื่องหมายการค�า 
จาก ดร. ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� กรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท ซึ่งเป�นเจ�าของกรรมสิทธ์ิ
เครื่องหมายการค�าดังกล�าวท่ีได�จดทะเบียนไว�กับสํานักเครื่องหมายการค�า กรมทรัพย�สินทางป�ญญา 
กระทรวงพาณิชย� ประเภทอาหารเสริมใช�ในทางการแพทย� อาหารเสริมสําหรับผู�ป�วยใช�ในทางการแพทย� 
โดยเครื่องหมายการค�าดังกล�าวมีอายุการจดทะเบียน 10 ป� นับแต�วันท่ีจดทะเบียนในวันท่ี 20 มิถุนายน 
2560 หรือมีระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 19 มิถุนายน 2570 และอาจต�ออายุการจด
ทะเบียนได�ทุกๆ 10 ป� ดังน้ี

รูปเครือ่งหมายการค�า เลขทะเบยีนเครือ่งหมาย
การค�า

การใช�เครือ่งหมายการค�ากับผลติภัณฑ�ของบรษิทั

191104183 ผลิตภัณฑ�ซินไบโอติก

191104184 ผลิตภัณฑ�ซินไบโอติก

181125311 ผลิตภัณฑ�รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสําคัญ 
(ช�วยควบคุมระดับไขมัน)

181125312 ผลิตภัณฑ�รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสําคัญ 
(ช�วยบํารุงสมอง)

181125313 ผลิตภัณฑ�รวมสารอาหารเพื่ออวัยวะสําคัญ 
(ช�วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด)

181125314 ผลิตภัณฑ�ต�านอนุมูลอิสระและต�านการอักเสบ

181125310 ผลิตภัณฑ�ยาสีฟ�น และผลิตภัณฑ�โปรไบโอติกเพื่อการ
ดูแลผิวหน�า

ป�จจุบัน บริษัทย�อย (อินเตอร�เพ็ททรนิา) ใช�เครื่องหมายการค�า MARIA สําหรับ
ผลิตภัณฑ�อาหารสนัุขและแมว โดยมีรูปเครื่องหมายการค�า คือ

• สัญญาที่สําคัญที่เกี่ยวข�องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย�อย

1. สัญญาเช�าพืน้ทีอ่าคาร

บริษัทและบริษัทย�อยทําสัญญาเช�าพืน้ท่ีอาคารกับบุคคลภายนอกซึง่ไม�มีความเกี่ยวข�องกับบริษัทและ
บริษัทย�อย เพื่อใช�เป�นท่ีตั้งสํานักงาน สรุปได�ดังน้ี

คู�สัญญาของบรษิทั 
และบรษิทัย�อย

สถานทีเ่ช�า
ระยะเวลาการเช�า พื้นทีเ่ช�า

(ตร.ม.)อายุ
สัญญาเช�า

วันเริม่
สัญญา

วันสิ้นสดุ
สัญญา

บริษัท
1.บริษัท นันทนา 
พรอพเพอตี้ จํากัด

140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร� 
ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

3 ป� 19 ต.ค. 
2563

18 ต.ค. 
2565

214.02

2.บริษัท แกรนด�นิต
แวร� จํากัด

140/10 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร� 
ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

2 ป� 1 ก.ย.
2564

31 ส.ค. 
2566

146.00

2. กรมธรรม�ประกนัภยัทรพัย�สนิ

บริษัทและบริษัทย�อยได�ทําประกันภัยความเสี่ยงภัยสําหรับทรัพย�สินและประกันภัยความรับผิดต�อ
บุคคลภายนอก ทุนประกันรวม 57.98 ล�านบาท ซึ่งทุนประกันของทรัพย�สินท่ีทําประกันภัยครอบคลุม
มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ดังกล�าว สาระสําคัญของกรมธรรม�ประกันภัยสรุปได�ดังน้ี 
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ประเภท
กรมธรรม�

บรษิทัประกนั ผู�เอาประกนัภยั ทรัพย�สนิทีเ่อาประกนัภยั
ทุนประกนั 
(ล�านบาท)

ระยะเวลา
ประกนัภยั

กรมธรรม�
ประกันภัย
ทรัพย�สิน

บริษัท ไทยศรี
ประกันภัย 
จํากัด
(มหาชน)

บริษัท • คุ�มครองความเสียหาย (All Risks) 
ต�ออุปกรณ� เครื่องใช� สํานักงาน 
เฟอร�นิ เจอร�  เครื่ องตกแต�งและ
ติดตั้ง คอมพิวเตอร� โน�ตบุ�ค และ
อุปกรณ�ที่เก่ียวข�อง ที่เป�นของผู�เอา
ประกันภัย ภายในสํานักงานของ
บริษัท ดังนี้

• เลขที่ 140/9, 140/10 อาคารไอที
เอฟทาวเวอร� ชั้น 9 ถนนสีลม แขวง
สุ ริ ย ว ง ศ�  เ ข ต บ า ง รั ก 
กรุงเทพมหานคร 

• เลขที่  160/636-637 อาคารไอที
เอฟสีลม  พาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม 
แ ข ว ง สุ ริ ย ว ง ศ�  เ ข ต บ า ง รั ก 
กรุงเทพมหานคร 

2.98 9 เม.ย. 
2564 -
9 เม.ย. 
2565

• คุ�มครองความเสียหาย (All Risks) 
ต�อสต็อกสินค�าของบริษัทที่อยู�ใน
ความดูแลของ บริษัท ซิลลิค ฟาร�
มา จํากัด ภายในคลังสินค�า เลขที่ 
99/9 หมู� 3 ถนนบางนา-ตราด กม
23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ 

25.00 9 เม.ย. 
2564 -
9 เม.ย. 
2565

อินเตอร�เวทต�า • คุ�มครองความเสียหาย (All Risks) 
ต�อสต็อกสินค�าของอินเตอร�เวทต�า
ที่อยู�ในความดูแลของ บริษัท ซิลลิค 
ฟาร�มา จํากัด ภายในคลังสินค�า 
เลขที่ 99/9 หมู� 3 ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

30.00 9 เม.ย.
2564 -

9 เม.ย. 2565

3. สัญญาตวัแทนจาํหน�าย

(1) สัญญาให�สทิธกิารเป�นตวัแทนจาํหน�าย - ผลิตภณัฑ� TS6 - (TS6 series) 
สาระสําคัญของสัญญาสรุปได�ดังน้ี

ชื่อสัญญา SOLE DISTRIBUTION RIGHTS AGREEMENT
คู�สัญญา 1. TENSALL BIO-TECH CO., LTD. (“Tensall”)

2. บริษัท
วันที่
สัญญามี
ผลใช�บังคับ

วันที่ 1 มกราคม 2562

สาระสําคญั
ของสัญญา

• Tensall ให�สิทธิการเป�นตัวแทนจําหน�ายแก�บริษัทแต�เพียงผู�เดียว (Exclusive Rights) ในการ
จําหน�ายผลิตภัณฑ� TS6 series ในประเทศไทย 

• Tensall ไม�สามารถโอนสิทธิตามสัญญานี้ หรือจําหน�ายผลิตภัณฑ�ที่มีสูตรการผลิตเดียวกับ
ผลิตภัณฑ� TS6 Series ให�แก�บริษัทอ่ืนๆ ประเทศไทย เว�นแต�ได�รับความยินยอมจากบริษัทเป�น
ลายลักษณ�อักษร

• Tensall มีหน�าที่ในการจัดเตรียมเอกสารและข�อมูลสนับสนุนด�านการตลาดที่จําเป�นให�แก�บริษัท
เพื่อใช�ในการยื่นคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ�จากหน�วยงานภาครัฐที่เก่ียวข�อง

• บริษัทตกลงที่จะส่ังซื้อผลิตภัณฑ�ให�เป�นไปตามเป�าการส่ังซื้อข้ันต่ําตามที่กําหนดในสัญญา
• Tensall จะรับผิดชอบและรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�ที่ Tensall ผลิต

ตามที่ระบใุนรายละเอียดผลิตภัณฑ� โดยบริษัทไม�ต�องรับผิดต�อความเสียหายหรือผลที่เกิดข้ึนจาก
การผลิตของ Tensall ทั้งนี้ ฝ�าย Quality Department ของ Tensall จะเป�นผู�ประเมินสาเหตุ
ของป�ญหาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�ที่เกิดข้ึน โดย Tensall มีสิทธิในการ
จัดการป�ญหาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�ที่เกิดข้ึน และค�าเสียหายที่เกิดข้ึนจะไม�
เกินมูลค�าของผลิตภัณฑ�ที่มีป�ญหาดังกล�าว
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การยกเลิกสัญญา • เง่ือนไขในการยกเลิกสัญญาที่สําคัญ ได�แก�
ο Tensall มีสิทธิยกเลิกสัญญาได� ในกรณีที่บริษัทไม�สามารถซื้อ

ผลิตภัณฑ�จาก Tensall ได�ตามเป�าการส่ังซื้อผลิตภัณฑ�ตามทีกํ่าหนด
ในสัญญา เป�นระยะเวลา 2 ป�ติดต�อกัน 

ο Tensall มีสิทธิในการตัดสินใจ/ยกเลิกสัญญาได�หากบรษิัทไม�ประสงค�
จะต�ออายุสัญญา หรือไม�สามารถบรรลุเป�าการส่ังซื้อผลิตภัณฑ�
ประจําป�ตามที่กําหนดในสัญญา 

ο Tensall มีสิทธิยกเลิกสัญญาได�ในกรณีที่บริษัทกระทําผิดสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา • 5 ป� เริ่มตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
• เมื่อครบอายุสัญญาแล�ว หากบริษัทมียอดส่ังซื้อผลิตภัณฑ�จาก Tensall เป�นไป

ตามเป�าการส่ังซื้อผลติภัณฑ�ที่กําหนดในสัญญาแล�ว สัญญาจะถูกต�อออกไปโดย
อัตโนมัติอีก 1 ป� เว�นแต�บริษัทไม�ประสงค�จะต�ออายุสัญญา ทั้งนี้ Tensall ไม�มี
สิทธิที่จะปฏิเสธความต�อเนื่อง/การขยาย/การต�ออายุสัญญาได� หากบริษัทมี
ยอดส่ังซื้อผลิตภัณฑ�จาก Tensall เป�นไปตามเป�าหมายการส่ังซื้อผลิตภัณฑ�
ประจําป�ตามที่กําหนดในสัญญา

• ในกรณีที่บริษัทประสงค�จะต�ออายุสัญญา บริษัทจะต�องแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษร
ให� Tensall ทราบล�วงหน�า 3 เดือนก�อนวันที่สัญญาจะส้ินสุดลง โดยแสดง
หลักฐานการขายสินค�าในประเทศย�อนหลัง 12 เดือน ที่เป�นไปตามเป�าหมายที่
กําหนด

• การส้ินสุดของสัญญา (Termination)
ο สัญญานี้จะมีผลบังคับใช�เมื่อมีการลงนามในสัญญาของคู�สัญญาทั้งสองฝ�าย 

โดยที่ Tensall ไม�มีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการเป�นตัวแทนจําหน�ายของบริษัทภายใน
ช�วงเวลาของสัญญาดังกล�าว หากบริษัทไม�ได�มีการกระทําผิดตามเง่ือนไขของ
สัญญา

ο การแจ�งการยกเลิกสัญญาจะต�องบอกกล�าวล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรเป�น
เวลา 3 เดือนก�อนวันที่สัญญาจะส้ินสุดลง

หมายเหตุ :  * สัญญาฉบับป�จจุบันใช�แทนสัญญาฉบับเดิมท่ีได�มีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2559 อายุสัญญา 5 ป� นับตั้งแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีได�ถูก
ยกเลิกไปและทดแทนด�วยสัญญาฉบับป�จจุบันน้ี

(2) สัญญาแต�งตัง้ตวัแทนจาํหน�าย - กลุ�มผลติภณัฑ� Dermcare
มีสาระสําคัญของสัญญาสรุปได�ดังน้ี

ชื่อสัญญา EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT / VARIATION AGREEMENT
คู�สัญญา 1. DERMCARE-VET PTY LTD (“Dermcare”)

2. บริษัท
วันที่สัญญามีผลใช�บังคับ • วันที่ 21 มกราคม 2562
สาระสําคัญของสัญญา • Dermcare แต�งตั้งให�บริษัทเป�นตวัแทนจําหน�ายแต�เพียงผู�เดียว (Exclusive 

Distributor) สําหรับการจําหน�ายผลติภัณฑ�ตามที่กําหนดในสัญญา 
(“ผลิตภัณฑ�”) ได�แก� ผลิตภัณฑ� Malaseb Shampoo, Pyohex Shampoo, 
Aloveen Shampoo, Aloveen Conditioner, Natural Shampoo เป�นต�น ใน
อาณาเขตประเทศไทยและกลุ�มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร� และ
เวียดนาม)

• การแต�งตั้งนี้เป�นเอกสิทธ์ิเฉพาะ โดยที่ทั้ง Dermcare และบริษัทในเครือของ 
Dermcare จะไม�จําหน�ายผลติภัณฑ� และ/หรือแต�งตั้งตัวแทนจําหน�ายรายอ่ืน
สําหรับการขายผลิตภัณฑ� ในประเทศไทยและกลุ�มประเทศ CLMV

• บริษัทจะใช�ความพยายามอย�างดีที่สุดที่จะส�งเสริมและเพิ่มยอดขายผลติภัณฑ�ใน
ประเทศไทยและในกลุ�มประเทศ CLMV

• Dermcare จะใช�การจดทะเบียน ข�อมูลทางเทคนิคและการได�รับอนุญาตทีเ่ก่ียวข�อง
กับผลิตภัณฑ� ที่ถือโดย Dermcare ตามที่จําเป�นอย�างสมเหตุสมผล เพื่อช�วยให�
บริษัทได�รับการจดทะเบยีนและการอนุญาตสําหรับการขายและจัดจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�ในประเทศไทยและกลุ�มประเทศ CLMV โดยบริษัทจะเป�นผู�รบัผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการเพื่อให�ได�รับการจดทะเบียนและการอนุญาตดังกล�าว

• Dermcare จะจัดหาผลิตภัณฑ�สําเร็จรูปที่ผลิตโดย Dermcare หรือบริษัทในเครอื
ของ Dermcare ให�แก�บริษัท ตามที่บรษิัทได�มีการส่ังซื้อเป�นลายลักษณ�อักษร โดยที่
บริษัทจะส�งประมาณการความต�องการส่ังซื้อผลิตภัณฑ�ในแต�ละไตรมาสในช�วง
ระยะเวลา 12 เดือนข�างหน�าให�แก� Dermcare

• Dermcare ต�องยอมรับแต�ละคําส่ังซื้อจากบรษิัท ถ�าปริมาณการส่ังซื้อผลติภัณฑ�
ไม�มากกว�าประมาณการล�าสุด เกินกว�าร�อยละ 10 (“ระดับ Supply สูงสุด”)
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• หากคําส่ังซื้อเกินกว�าระดับ Supply สูงสุด Dermcare จะต�องยอมรับและ
ตอบสนองการส่ังซื้อจนถึงระดับ Supply สูงสุดก�อน และใช�ความพยายามที่จะ
ตอบสนองส�วนที่เหลือของคําส่ังซื้อ ซึ่งหากไม�สามารถดําเนินการในส�วนที่เหลือ
ดังกล�าวได� Dermcare จะแจ�งให�บริษัททราบ

• Dermcare จะผลิตผลิตภัณฑ�ตามข�อกําหนดเฉพาะ (Specifications) และกฏ 
ระเบียบในป�จจุบันที่กําหนดหรือควบคุมการผลิตที่ดี (Good Manufacturing 
Practice : GMP) ที่เก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ�อย�างเคร�งครัด 

• คู�สัญญาทั้งสองฝ�ายไม�สามารถมอบหมายหรือทําสัญญาช�วง
เพื่อมอบสิทธิและหน�าที่ภายใต�สัญญานี้ให�แก�บุคคลอ่ืนใดโดยปราศจากความ
ยินยอมเป�นลายลักษณ�อักษรจากคู�สัญญาอีกฝ�ายหนึ่ง แต�ทั้งนี้ Dermcare
สามารถมอบหมายหรือทําสัญญาช�วงเพื่อมอบสิทธิและหน�าที่ภายใต�สัญญานี้
ให�แก� (1) บริษัทในเครอืของ Dermcare และ/หรือ (2) บุคคลที่สาม ในกรณีเกิด
เหตุการณ�การโอนธุรกิจทั้งหมดของ Dermcare ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบับนี้ให�แก�บุคคลดังกล�าว

• Dermcare รับรองว�าผลิตภัณฑ�ที่จัดหาให�แก�บริษัท จะเป�นไปตามข�อกําหนด
เฉพาะ (Specifications) และได�มาตรฐานตามที่กําหนดโดยหน�วยงานภาครัฐ
และหน�วยงานกํากับดูแลในประเทศที่จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ� โดยผลิตภัณฑ�
จะต�องเหมาะสมสําหรับการใช�ตามวัตถุประสงค�ที่ระบุไว� และจะต�องมีคุณภาพ
เพื่อใช�ทางการค�าได� ทั้งนี้ การรับรองนี้ไม�รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหาย
ทางกายภาพอันเนื่องมาจากการขนส�งที่ไม�เหมาะสม

การผิดสัญญาและการ
ยกเลิกสัญญา

• คู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งอาจแจ�งยกเลิกสัญญาโดยทันที โดยแจ�งเป�นลาย
ลักษณ�อักษรให�คู�สัญญาอีกฝ�ายทราบ ในกรณีดังต�อไปนี้

1) การขออนุญาตหรือใบอนุญาตที่จําเป�นต�อการทําการตลาดของผลิตภัณฑ�ใน
ประเทศที่บริษัทมีสิทธิจัดจําหน�ายไม�ได�รับการอนุญาตหรือถูกระงับจากหน�วยงานที่
เก่ียวข�อง

2) คู�สัญญาอีกฝ�ายทําผิดเง่ือนไขของสัญญาอย�างร�ายแรงหรือต�อเนื่องในการ
ดําเนินการหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญา และไม�สามารถแก�ไข
ข�อผิดพลาดนั้นได�ภายใน 30 วันนับจากวันที่คู�สัญญาฝ�ายที่ไม�ได�ทําผิดสัญญา
แจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให�มีการแก�ไขข�อผิดพลาดนั้น

3) คู�สัญญาอีกฝ�ายมีการเจรจาหนี้กับเจ�าหนี้ของคู�สัญญาฝ�ายนั้นเป�นการทั่วไปหรือ
เป�นการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล

การผิดสัญญาและการ
ยกเลิกสัญญา

4) คู�สัญญาอีกฝ�ายมีเหตุให�ต�องมีการประชุมใดๆ กับเจ�าหนี้ของคู�สัญญาฝ�ายนั้น 
โดยมีการแต�งตั้งหรือมอบหมายให�มีผู�จัดการทรัพย�สินหรือเจ�าพนักงานพิทักษ�
ทรัพย�ในสินทรัพย�ใดๆ หรือทั้งหมดของคู�สัญญาฝ�ายนั้น หรือเข�าสู�กระบวนการ
ชําระบัญชีหรือเกิดความเสียหายในลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกับข�อความที่
กล�าวข�างต�น

• Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได� โดยแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให�บริษัททราบ 
ในกรณีดังต�อไปนี้

1) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได�ทันท ีหากการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�ไม�สามารถ
ดําเนินการได�ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผลิตภัณฑ�ได�รับอนุญาตจากหน�วยงานที่
เก่ียวข�อง

2) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได�ภายใน 30 วันหรือเร็วกว�านั้น เมื่อทราบว�า
บริษัทมีการควบรวมกิจการ เข�าซื้อกิจการ หรือถูกซื้อกิจการโดยบริษัทอ่ืนที่การ
ทําการตลาดหรือผลิตผลิต ภัณฑ�ที่มีการแข� ง ขัน กันกับผลิตภัณฑ�ของ 
Dermcare หรือผลิตภัณฑ�ที่บริษัทเป�นตัวแทนจําหน�ายตามที่ระบุไว�ในสัญญา

3) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได� หากภายใน 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทเริ่มจัด
จําหน�ายผลิตภัณฑ�ภายในระยะเวลาของสัญญา  บริษัทมีปริมาณส่ังซื้อ
ผลิตภัณฑ�ใดหรือทุกผลิตภัณฑ�รวมกัน ลดลงในช�วง 6 เดือนเมื่อเทียบกับช�วง
เดียวของป�ก�อนหน�า หรือ มีปริมาณส่ังซื้อทุกผลิตภัณฑ�รวมกันน�อยกว�าปริมาณ
ส่ังซื้อผลิตภัณฑ�ข้ันต่ําที่ กําหนดในสัญญา ทั้งนี้  ไม�นับรวมกรณีที่บริษัทไม�
สามารถส่ังซื้อผลิตภัณฑ�ในปรมิาณที่กําหนดได� อันเป�นผลมาจาก Dermcare ไม�
สามารถจัดหา (Supply) ผลิตภัณฑ�ให�แก�บริษัทได� ตามเอกสารคําส่ังซื้อของ
บริษัทที่แจ�งไปยัง Dermcare ซึ่งเป�นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแล�ว

4) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได� หากภายใน 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทเริ่มจัด
จําหน�ายผลิตภัณฑ�ภายในระยะเวลาของสัญญา บริษัทมีปริมาณส่ังซื้อผลิตภัณฑ�
รวมที่เกิดข้ึนจริงน�อยกว�าประมาณการยอดส่ังซื้อผลิตภัณฑ�รายป� หรือมีปริมาณ
ส่ังซื้อแต�ละผลิตภัณฑ�น�อยกว�าประมาณการยอดส่ังซื้อผลิตภัณฑ�นั้นสําหรับงวด
ป�ก�อนหน�าตามที่กําหนดในสัญญา ทั้งนี้ ไม�รวมกรณีที่คู�สัญญาทั้งสองฝ�าย
เห็นชอบร�วมกันในการปรับแก�ไขเป�าหมายและประมาณการยอดส่ังซื้อผลิตภัณฑ�
ข้ันต่ํา โดยดําเนินการเป�นลายลักษณ�อักษรแนบท�ายในสัญญา 
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• บริษัทอาจยกเลิกสัญญา โดยแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให� Dermcare ทราบ
ล�วงหน�า 30 วัน ในกรณีดังต�อไปนี้

1) การจดทะเบียนหรือการขออนุญาตผลิตภัณฑ�ตามที่กําหนดในสัญญา ไม�ได�รับการ
อนุญาตภายใน 2 ป� นับจากวันที่ทําสัญญา

2) บริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท มีการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือถูกซื้อ
กิจการโดยบริษัทอ่ืนที่ทําการตลาดในผลิตภัณฑ�ที่เป�นการแข�งขันกับผลิตภัณฑ�ของ 
Dermcare ตามที่ระบใุนสัญญา หรือ

3) การขายหรือการส�งเสริมการขายผลิตภัณฑ�ของ Dermcare ตามที่ระบใุนสัญญาใน
ประเทศที่บริษัทได�รับสิทธ์ิเป�นตัวแทนจําหน�าย จะเป�นการละเมดิสิทธิในทรัพย�สินทาง
ป�ญญาของบุคคลที่สาม  

ระยะเวลาของสัญญา • 5 ป� เริ่มตั้งแต�วันที่ 21 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567* และเมื่อครบ
กําหนดอายุสัญญาแล�ว สามารถต�ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป� 
หากไม�มีคู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งแจ�งบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญา
จะต�องแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให�คู�สัญญาอีกฝ�ายหนึ่งทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 6
เดือนก�อนวันส้ินสุดสัญญา

หมายเหตุ :  * สัญญาฉบับป�จจุบัน เป�นการต�ออายุจากสัญญาฉบับเดิมท่ีมีอายุสัญญา 3 ป� นับตั้งแต�
วันท่ี 21 มกราคม 2559 จนถึงวันท่ี 20 มกราคม 2562

นอกจากน้ี บริษัทได�ทําสัญญาแต�งตั้งตัวแทนจําหน�ายช�วง (Sub Distributor) โดยมอบหมาย
ให�อินเตอร�เวทต�าเป�นตัวแทนจําหน�ายช�วง มีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการจาํหน�าย ทําการตลาด และให�บริการ
หลังการขายสําหรับผลิตภัณฑ� ให�แก�บริษัท โรงพยาบาลสัตว� คลินิกสัตว� และร�านเพ็ทช็อป สัญญามี
ระยะเวลา 5 ป� ตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และสามารถต�ออายุสัญญาออกไป
โดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป� หากไม�มีคู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงแจ�งบอกเลิกสัญญา ซึ่งการแต�งตั้งตัวแทน
จําหน�ายช�วงดังกล�าวได�รับอนุญาตเป�นลายลักษณ�อักษรจาก Dermcare แล�ว

4. สัญญาแต�งตัง้ตวัแทนกระจายสนิค�าและสญัญาส�งเสรมิการขาย

(1) สัญญาแต�งตัง้ตวัแทนกระจายสนิค�า มีสาระสําคัญของสัญญาสรุปได�ดังน้ี

ชื่อสัญญา DISTRIBUTION AGREEMENT (Consignment)
คู�สัญญา 1. บริษัท

2. บริษัท ซิลลิค ฟาร�มา จํากัด (“ซิลลิคฟาร�มา”)
วันที่สัญญามีผลใช�บังคับ วันที่ 1 กันยายน 2561
สาระสําคัญของสัญญา • บริษัทแต�งตั้ งให�ซิลลิคฟาร�มาเป�นตัวแทนกระจายสินค�าแต� เพียงผู� เ ดียว 

(Exclusive Distributor) ในการกระจายสินค�าที่บริษัทจําหน�ายในประเทศไทย 
• บริษัทต�องไม�แต�งตั้งบุคคลอ่ืนเป�นผู�แทนหรือตัวแทนกระจายสินค�าในประเทศไทย 

ครอบคลุมถึงการนําเข�า จําหน�าย จัดหา หรือจัดส�งผลิตภัณฑ�ใดๆ ให�แก�บุคคลอ่ืน
ในประเทศไทยไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม

• ซิลลิคฟาร�มาจะต�องไม�กระจายสินค�าหรือจําหน�ายสินค�าไปยังต�างประเทศ เว�นแต�
บริษัทจะแต�งตั้งให�ซิลลคิเป�นตัวแทนกระจายสินค�าไปยังต�างประเทศเป�นลายลักษณ�
อักษร

• ผลิตภัณฑ�ทุกชนิดที่จัดหามาโดยบริษัทจะถูกจัดเก็บในคลังสินค�าของซิลลิคฟาร�
มาในลักษณะของสินค�าฝากขาย (Consignment Basis) บริษัทรับทราบและตก
ลงว�าซิลลิคฟาร�มาไม�มีภาระในการซื้อผลิตภัณฑ�ใดๆ มาเป�นสินค�าคงเหลือของ
ซิลลิคฟาร�มาเอง โดยซิลลิคฟาร�มามีภาระเพียงการซื้อผลิตภัณฑ�ตามจํานวน
สินค�าที่ซิลลิคฟาร�มาได�รับคําส่ังซื้อสินค�าจากลูกค�าแล�วเท�านั้น

• บริษัทรับทราบและตกลงว�าซิลลิคฟาร�มาไม�มีภาระในการจัดทําประกันภัยสําหรับ
สต็อกสินค�า โดยบริษัทจะต�องเป�นผู�จัดทําประกันภัยอย�างเหมาะสมเพื่อคุ�มครอง
ความเส่ียงจากกรณีสินค�าสูญหายหรือเสียหาย 

• ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายต�อผลิตภัณฑ�ใดๆ ซึ่งอยู�ภายใต�ความ
รับผิดชอบดูแลของซิลลิคฟาร�มา ทางซิลลิคฟาร�มาจะชดเชยค�าเสียหายคืนให�แก�
บริษัทตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา
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• ซิลลิคฟาร�มามีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการจัดการความเสี่ยงด�าน
เครดิตของลูกค�า  และเป�นผู�พิจารณากําหนดวงเงินเครดิตสําหรับ
ลูกค�าของบริษัทแต�ละราย7 รวมถึงการใช�เครื่องมือเครดิต (Credit
Tools) เช�น ส�วนลดการชําระเงินท่ีเร็วข้ึน อย�างไรก็ตามในกรณีท่ี
บริษัทมีความประสงค�ท่ีจะให�ซิลลิคฟาร�มาขายสินค�าโดยการให�
เครดิตแก�ลูกค�าท่ีซิลลิคฟาร�มาได�ระงับวงเงินเครดิตไว� อันเน่ืองจาก
วงเงินเครดิตคงเหลือของลูกค�ารายน้ันไม�เพียงพอสําหรับยอดการ
สั่งซื้อสินค�า (Credit Limit) และ/หรือ การค�างชําระหน้ีเกินกําหนด
ของลูกค�ารายน้ัน บริษัทจะต�องเป�นผู�รับผิดชอบต�อความเสี่ยงด�าน
เครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขายสินค�าให�แก�ลูกค�าดังกล�าว โดยทํา
เป�นหนังสือแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรถึงซิลลิคฟาร�มาเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต�อการให�เครดิตสําหรับยอดขายน้ัน

• ซิลลิคฟาร�มาจะจําหน�ายสินค�าให�แก�ลูกค�าตามราคาขายสินค�าท่ี
บริษัทระบุในสัญญา และหากมีการเปล่ียนแปลงราคาสินค�า บริษัทs
จะต�องแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให� ซิลลิคฟาร�มา ทราบล�วงหน�า
อย�างน�อย 8 สัปดาห�

• ซิลลิคฟาร�มาอนุญาตให�บริษัท หรือผู�สอบบัญชีอิสระท่ีได�รับการ
แต�งตั้งจากบริษัท สามารถเข�าตรวจสอบเอกสารหรือข�อมูลท่ี
เกี่ยวข�องกับยอดขายผลิตภัณฑ�หรือต�นทุนและค�าใช�จ�ายใดๆ ท่ีเรียก
เก็บโดยซิลลิคฟาร�มา โดยสามารถตรวจสอบได�ไม�เกินป�ละ 1 ครั้ง 
เว�นแต�เป�นการตรวจสอบตามข�อบังคับของหน�วยงานกํากับดูแลท่ี
เกี่ยวข�องของบริษัทหรือผลิตภัณฑ� โดยบริษัทจะเป�นผู�รับผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบท้ังหมด

7เมื่อลูกค�าส่ังซื้อสินค�าจากบริษัท ซิลลิคฟาร�มาจะเป�นผู�ดําเนินการส�งสินค�าและให�เครดิตการค�าแก�ลูกค�า รวมทั้งเป�นผู�วางบิล 
ออกใบกํากับภาษี(ในนามซิลลิคฟาร�มา) และเรียกเก็บเงินค�าสินค�าจากลูกค�า โดยบริษัทเป�นผู�ให�เครดิตการค�าแก�ซิลลิคฟาร�มา 
และเป�นผู�วางบิล ออกใบกํากับภาษีของบริษัท เพื่อเรียกเก็บเงินค�าสินค�าดังกล�าวจากซิลลิคฟาร�มา เป�นจํานวนเงินเท�ากับค�าสินค�า
ที่ขายให�แก�ลูกค�า หักด�วยส�วนลดที่เป�นค�าธรรมเนียมการจ�างซิลลิคฟาร�มาให�ดําเนินการตามสัญญานี้

การยกเลิกสัญญา • คู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงอาจแจ�งยกเลิกสัญญา โดยแจ�งเป�นลาย
ลักษณ�อักษรให�คู�สัญญาอีกฝ�ายทราบ ในกรณีดังต�อไปน้ี

1) คู�สัญญาฝ�ายท่ีทําผิดสัญญาฝ�าฝ�นข�อตกลงในสัญญา และไม�สามารถ
แก�ไขข�อผิดพลาดน้ันได�ภายใน 60 วันนับจากวันท่ีคู�สัญญาฝ�ายท่ีไม�ได�
ทําผิดสัญญาแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให�มีการแก�ไขข�อผิดพลาดน้ัน 
หรือ

2) คู�สัญญาฝ�ายท่ีทําผิดสัญญาทําการตกลงโดยสมัครใจกับเจ�าหน้ีของ
คู�สัญญาฝ�ายน้ันหรืออยู�ภายใต�คําสั่งบริหารจัดการทรัพย�สิน หรือ

3) ศาลมีคําพิพากษาให�คู�สัญญาฝ�ายท่ีทําผิดสัญญาป�ดกิจการ หรืออยู�
ภายใต�คําสั่งบริหารจัดการตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการบริษัทของ
คู�สัญญาฝ�ายท่ีทําผิดสัญญามีมติให�ป�ดกิจการหรือเข�าสู�กระบวนการ
ชําระหน้ี หรือ

4) คู�สัญญาฝ�ายท่ีทําผิดสัญญาป�ดกิจการหรือถูกสั่งให�ป�ดกิจการหรือ
กลายเป�นบุคคลล�มละลายหรือประสบป�ญหาหน้ีสินล�นพ�นตัว

ระยะเวลาของสัญญา • ระยะเวลาสัญญาครั้งแรก (Initial Term) 5 ป� เริ่มตั้งแต�วันท่ี 1
กันยายน 2561 จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 และเม่ือครบกําหนด
อายุสัญญาน้ีแล�ว สามารถต�ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติคราว
ละ 2 ป� หากไม�มีคู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงแจ�งบอกเลิกสัญญา ท้ังน้ี 
การบอกเลิกสัญญา จะต�องแจ�งเป�นลายลกัษณ�อกัษรให�คู�สัญญาอีก
ฝ�ายหน่ึงทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 6 เดือนก�อนครบอายุสัญญาแต�
ละคราว

นอกจากน้ี อินเตอร�เวทต�าได�ทําสัญญาแต�งตั้งให�ซิลลิคฟาร�มาดําเนินการเป�นตัวแทน
กระจายสินค�าแต�เพียงผู�เดียว (Exclusive Distributor) ในการกระจายสินค�าท่ีอินเตอร�เวทต�า
จําหน�ายในประเทศไทย โดยรายละเอียดของข�อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเกือบท้ังหมดมีลักษณะ
เดียวกันกับสัญญาแต�งตั้งตัวแทนกระจายสนิค�าท่ีซิลลิคฟาร�มาทํากับบรษัิท ยกเว�นอินเตอร�เวทต�าต�อง
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เป�นผู�รับผิดชอบต�อซิลลิคฟาร�มาถึงความเสี่ยงด�านเครดิตท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขายสินค�า
ให�แก�ลูกค�าของอินเตอร�เวทต�า และจ�ายค�าชดเชยจากความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซึ่ง
รวมถึงค�าใช�จ�ายในการดําเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ ต�นทุน ค�าใช�จ�ายอื่นๆ อันเป�นผลจากการ
ขายสินค�าน้ัน และ/หรือ การผิดนัดชําระหน้ีค�าสินค�าท้ังหมด 

5) สัญญาร�วมทนุ มีสาระสาํคญัของสญัญาสรปุได�ดงันี้

ชื่อสัญญา สัญญาร�วมทุน / สัญญาแก�ไขเพิ่มเติมสญัญาร�วมทุน ฉบับท่ี 1
คู�สัญญา 1. บริษัท เอเชี่ยน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด (“หุ�นส�วนท่ี 1”)

2. บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (“หุ�นส�วนท่ี 2”)
วันท่ีสัญญามีผลใช�บังคับ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561

สาระสําคัญของสัญญา • คู�สัญญาตกลงเข�าร�วมเป�นหุ�นส�วนกันตั้งกิจการค�าโดยใช�ชื่อว�า 
“บริษัท อินเตอร� เพ็ททรนิา จํากัด” (“อินเตอร�เพ็ททรนิา”) ทุน
จดทะเบียนจัดตั้งจาํนวน 4 ล�านบาท โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
ดําเนินกิจการค�าด�านอาหารสัตว�เล้ียง  สร�างผลิตภัณฑ�และจดั
จําหน�ายให�แก�กลุ�มผู�เล้ียงและคู�ค�าภายในประเทศไทย กัมพูชา 
ลาว เมียนมา และเวียดนาม (กลุ�ม CLMVT) เป�นหลัก เท�าน้ัน 

• คู�สัญญาตกลงเข�าหุ�นส�วนกันโดยใช�งบลงทุนจาํนวน 8 ล�านบาท 
ใช�เป�นเงินทุนจดทะเบียนจัดตัง้บรษัิทร�วมทุนจาํนวน 4 ล�านบาท และ
ใช�เป�นเงินทุนสํารองหมุนเวียนในกจิการอีกจาํนวน 4 ล�านบาท

1)  โครงสร�างการถือหุ�น : คู�สัญญาตกลงว�า หุ�นส�วนท่ี 1 และหุ�นส�วน
ท่ี 2 ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 40 และร�อยละ 60 ของทุนเรียกชําระ
แล�วท้ังหมดของอินเตอร�เพท็ทรินา ตามลําดับ

2)  คู�สัญญาตกลงว�า หุ�นส�วนท่ี 1 และหุ�นส�วนท่ี 2 จะให�เงินกู�ยืมแก�อินเตอร�
เพ็ททรินา จํานวน 1.6 ล�านบาท และ 2.4 ล�านบาท ตามลําดับ โดย
อินเตอร�เพ็ททรินาจะเข�าทําสัญญากู�เงินกับหุ�นส�วนท่ี 1 และหุ�นส�วนท่ี 2
โดยกําหนดวันชําระคืนเงินกู�ไม�น�อยกว�า 5 ป� นับแต�วันท่ีมีการให�กู�ดังกล�าว
แก�อินเตอร�เพ็ททรินา ท้ังน้ี กําหนดเงื่อนไขอัตราดอกเบ้ียจากการยืมเงิน
ของผู�ถือหุ�นในอัตราร�อยละ 4 ต�อป� ตลอดระยะเวลาแห�งสัญญาท่ีผูกพัน
การกู�ยืม และการชําระเงินกู�ยืม ต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ร�วมกันระหว�างคู�สัญญาท้ังสองฝ�ายโดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของอินเตอร�เพ็ททรินา (งบการเงินประจําป�ของอินเตอร�เพ็ททรินา)

• ในกรณีท่ีอินเตอร�เพ็ททรินามีความต�องการเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อ
ขยายธุรกิจหรือการใช�เงินตามแผนทางธุรกิจ เงินทุนท่ีต�องการจะต�องมา
จากหุ�นส�วนท้ัง 2 ฝ�ายตามอัตราการลงทุนในข�อ 1) และข�อ 2)

• การแบ�งผลกําไรและเฉล่ียผลขาดทุนระหว�างคู�สัญญาให�เป�นไปตาม
อัตราส�วนการลงทุนของหุ�นส�วนแต�ละฝ�าย

• กรรมการ : คู�สัญญาตกลงดําเนินการให�อินเตอร�เพ็ททรินา แต�งตั้ง
กรรมการบริษัทจํานวน 5 คน โดยหุ�นส�วนท่ี 2 มีสิทธิแต�งตั้งกรรมการ
บริษัท 3 คน และหุ�นส�วนท่ี 1 มีสิทธิแต�งตั้งกรรมการบริษัท 2 คน ในกรณี
เปล่ียนแปลงอัตราส�วนการถือหุ�น จํานวนกรรมการท่ีคู�สัญญาแต�ละฝ�ายมี
สิทธิแต�งตั้งตามสัญญาร�วมทุนจะเปล่ียนไปตามอัตราส�วนการถือหุ�น 
(ร�อยละ 20 ต�อสิทธิในการแต�งตั้งกรรมการ 1 คน) 

• คู�สัญญาตกลงให�นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เป�นประธานคณะกรรมการ
และกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนอินเตอร�เพ็ททรินา และบริหาร
กิจการของอินเตอร�เพ็ททรินาตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | โครงสร�างและการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท
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• ในกรณีท่ีนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ไม�สามารถทําหน�าท่ีดังกล�าวได� 
ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน
อินเตอร�เพ็ททรนิาจะเป�นกรรมการท่ีแต�งตัง้มาจากหุ�นส�วนท่ี 2 เท�าน้ัน
การประชุมกรรมการ 
o องค�ประชุม : ต�องประกอบด�วยกรรมการบรษิทัอย�างน�อย 3 คนเข�าร�วม

ประชุม
o มติที่ประชุมคณะกรรมการ : การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชมุ

คณะกรรมการให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของที่ประชมุเป�นมตทิี่ประชมุ 
ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง
เป�นเสียงชี้ขาด และถือเป�นมติที่ประชมุ

• คู�สัญญาตกลงให�บริษัทในกลุ�มธุรกิจของหุ�นส�วนท่ี 1 เป�นผู�รับจ�าง

ทําการผลิตท้ังหมด เว�นแต�จะตกลงร�วมกันให�เป�นอย�างอืน่

• คู�สัญญาตกลงจะสร�างผลิตภัณฑ� อาหารสัตว� และอาหารเสริม

สําหรับสัตว�เล้ียง โดยใช�ชื่อของผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียง (“แบ

รนด�”) ภาษาอังกฤษว�า “MARIA” และภาษาไทยว�า

“มาเรีย” 

• คู�สัญญาตกลงให�อินเตอร�เพท็ทรนิา จ�ายค�าใช�จ�ายในการขายและ

การจัดจําหน�ายให�แก�บรษัิท อินเตอร� เวทต�า จํากัด และจ�าย

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการทําบัญชใีห�แก�บรษัิท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 

(มหาชน) 

ท้ังน้ี การคิดราคาสินค�า เงื่อนไขการปรบัราคาสินค�า ค�าใช�จ�ายในการขาย

และการจัดจําหน�าย รวมถึงค�าใช�จ�ายท่ีเกี่ยวกับค�าทําบัญช ีให�เป�นไปตามท่ี

คู�สัญญาตกลงร�วมกัน

• คู�สัญญาแต�ละฝ�ายตกลงท่ีจะไม�ประกอบกิจการใดๆ ไม�ว�าด�วย
ตนเองหรือโดยบรษัิทในเครือของตนและไม�ว�าโดยทางตรงหรือ
ทางอ�อมซึ่งเป�นการค�าแข�งกับกิจการของอนิเตอร�เพท็ทรินา ยกเว�น
แต� 

(1) กิจการดังกล�าวเป�นกิจการที่ได�ดําเนินการอยู�ก�อนแล�วในวันที่ทาํสัญญาร�วมทนุ 
อย�างไรก็ตาม หุ�นส�วนที่ 1 ตกลงไม�ผลิตและ/หรือจําหน�ายไม�ว�าโดยทางตรง
หรือทางอ�อม ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เลี้ยงในสูตรเดียวกันกับผลติภัณฑ�อาหาร
สัตว�เลี้ยงของอินเตอร�เพ็ททรินา

(2) คู�สัญญาอีกฝ�ายได�ให�ความยินยอมเป�นลายลักษณ�อักษรแก�คู�สัญญาฝ�ายนัน้ให�
สามารถดําเนินการได�

• กรณีท่ีเป�นการขยายกิจการค�าไปยงันอกเขตการค�านอกเหนือจาก
กลุ�ม CLMVT คู�สัญญาตกลงให�มีการจดัตั้งบริษัทขึ้นใหม�ร�วมกัน
อีกหน่ึงบริษัท โดยบริษัทใหม�น้ี คู�สัญญาตกลงปรับเปล่ียนสัดส�วน
การลงทุนใหม� โดยให�หุ�นส�วนท่ี 1 และหุ�นส�วนท่ี 2 มีสิทธ์ิถือสัดส�วน
การลงทุนร�อยละ 60 และร�อยละ 40 ของกิจการท้ังหมดของบรษัิท
ใหม� ตามลําดับ

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | โครงสร�างและการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท
• คู�สัญญาตกลงว�า การสร�างสรรค�ผลงานทางธุรกิจเพือ่กิจการร�วม

ทุน เช�น สูตรการผลิต เป�นต�น ท่ีหุ�นส�วนท่ี 2 ได�จดทะเบียนขอ
อนุญาตผลิตอาหารสัตว�จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว� กรม
ปศุสัตว� ในนามของหุ�นส�วนท่ี 2 และ/หรือ นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 
ท่ีได�รับอนุญาตแล�วจํานวน 7 รายการ หรือท่ีอยู�ระหว�างขออนุญาต
ก�อนวันทําสัญญาฉบับน้ี ตกลงยินยอมให�ตกเป�นกรรมสทิธ�ตาม
กฎหมายของอินเตอร�เพท็ทรนิา และจะดําเนินการโอนสิทธ์ิภายใน 7
วันนับแต�วันท่ีมีการจดทะเบียนจัดตั้งบรษัิท

• คู�สัญญาตกลงให�สิทธ์ิแก�กลุ�มธุรกิจในเครือของหุ�นส�วนท่ี 1
สามารถนําผลิตภัณฑ�ทุกชนิด ทุกประเภท หรือแบรนด� “MARIA” 
และ/หรือ “มาเรีย” ออกใช�โฆษณาเผยแพร� นําออกสื่อได�ทุกรูปแบบ 
รวมถึงการใช�ผลิตภัณฑ�ในการรณรงค�เป�นสินค�าตัวอย�างได�ด�วย
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สาระสําคัญของ
สัญญา

• บริษัทมีหน�าท่ีให�บริการด�านการจัดการและจัดทําบัญชีให�เป�นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข�องแก�อินเตอร�เพ็ททรินา โดยคิดอัตราค�าบริการ
เดือนละ 46,946.25 บาท รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม 

• การชําระค�าบริการ : อินเตอร�เพ็ททรินา จะชําระค�าบริการให�แก�บริษัท
ทุกๆ สิ้นเดือน

ระยะเวลาของสัญญา • ระยะเวลาสัญญา 1 ป� เริ่มตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564

(ข) สัญญาบรหิารจดัการ (ด�านการขายสินค�า) มีสาระสําคัญของสัญญาสรปุได�ดงัน้ี

ชื่อสัญญา สัญญาบริหารจัดการ
คู�สัญญา 1. บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด (“อินเตอร�เวทต�า”)

2. บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด (“อินเตอร�เพ็ททรินา”)
วันท่ีสัญญามีผลใช�
บังคับ

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564

สาระสําคัญของ
สัญญา

• อินเตอร�เวทต�า มีหน�าท่ีให�บริการเกี่ยวกับการจัดการในการขายสินค�า
ของอินเตอร�เพท็ทรนิา

• อัตราค�าบริการคิดเป�นร�อยละ 30 (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม) โดย
คํานวณจากยอดค�าใช�จ�ายท่ีเกิดขึน้จริงท่ีเกี่ยวข�องกับพนักงานขายใน
อินเตอร�เวทต�า เช�น เงินเดือน ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการเดินทาง และ
สวัสดิการอื่นๆ ท่ีอินเตอร�เวทต�า จ�ายให�กับพนักงานขายตั้งแต�ระดับ
ผู�จัดการฝ�ายขาย ผู�จัดการผลิตภัณฑ� พนักงานขาย รวมถึงตําแหน�ง
อื่นๆ ท่ีมีความเกี่ยวข�องกับงานขาย

สาระสําคัญของ
สัญญา (ต�อ)

• การชําระค�าบริการ : ทุกสิ้นเดือน อินเตอร�เวทต�าจะมีการเรียกเก็บ
ค�าบริการดังกล�าวจากยอดค�าใช�จ�ายท่ีเกิดขึ้นจริงของเดือนน้ันๆ และ
จะทําการปรับปรุงยอดของแต�ละเดือนอีกครั้งหลังจากท่ีผู�สอบบัญชี
ของอินเตอร�เวทต�า ได�มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสหรือมี
การตรวจสอบงบการเงินแล�ว ท้ังน้ี อัตราค�าบริการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได� โดยคู�สัญญาท้ังสองฝ�ายต�องบอกกล�าวเป�นลาย
ลักษณ�อักษรเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ระยะเวลาของสัญญา • ระยะเวลาสัญญา 1 ป� เริ่มตั้งแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2565

(ค) สัญญาบรหิารจดัการ มีสาระสําคัญของสัญญาสรปุได�ดังน้ี

ชื่อสัญญา สัญญาบริหารจัดการ
คู�สัญญา 1. บริษัท

2. บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด (“อินเตอร�เวทต�า”)
วันท่ีสัญญามีผลใช�
บังคับ

วันท่ี 1 มกราคม 2564

สาระสําคัญของ
สัญญา

• บริษัทมีหน�าท่ีให�บริการทรัพยากรบุคคล ท้ังด�านการบริหารจัดการและ
พนักงานฝ�ายสนับสนุน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช� เครื่องอํานวย
ความสะดวกต�างๆ เพื่อดําเนินธุรกิจของอินเตอร�เวทต�า

• อัตราค�าบริการเดือนละ 350,000 บาท (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม) 
• การชําระค�าบริการ : อินเตอร�เวทต�าจะชําระค�าบริการให�แก�บริษัททุกๆ 

สิ้นเดือน
ระยะเวลาของสัญญา • ระยะเวลาสัญญา 1 ป� เริ่มตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวันท่ี 31

ธันวาคม 2564

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | โครงสร�างและการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท

ชื่อสัญญา สัญญาบริหารจัดการ
คู�สัญญา 1. บริษัท

2. บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด (“อินเตอร�เพ็ททรินา”)
วันท่ีสัญญามีผลใช�
บังคับ

วันท่ี 1 มกราคม 2564

6) สัญญาบรหิารจดัการ

(ก) สัญญาบรหิารจดัการ (ด�านการจัดการและจัดทําบัญช)ี มีสาระสําคัญของสัญญาสรปุได�ดังน้ี
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สัญญาจดัจาํหน�าย มีสาระสําคัญของสัญญาสรปุได�ดงัน้ี

ชื่อสัญญา สัญญาจัดจําหน�าย
คู�สัญญา 1. บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด (“อินเตอร�เวทต�า”)

2. บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด (“อินเตอร�เพ็ททรินา”)
วันท่ีสัญญามีผลใช�
บังคับ

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564

สาระสําคัญของ
สัญญา

• อินเตอร�เวทต�ามีหน�าท่ีให�บริการจัดจําหน�ายสินค�าของอินเตอร�
เพ็ททรินา โดยค�าบริการน้ันรวมถึงการจัดส�งสินค�าจนถึงมือ
ผู�บริโภค

• อัตราค�าบริการคิดเป�นร�อยละ 10 (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม) โดย
คํานวณจากยอดขายของอินเตอร�เพ็ททรินา

• อินเตอร�เพ็ททรินา จะชําระค�าบริการให�แก�อินเตอร�เวทต�าเป�นราย
เดือนหลังจากท่ีตรวจสอบตัวเลขยอดขายแต�ละเดือนแล�ว

ระยะเวลาของสัญญา • ระยะเวลาสัญญา 1 ป� เริ่มตั้งแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 จนถึง
วันท่ี 30 เมษายน 2565

• นโยบายการลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจหลักของบริษัท ท่ีมีศักยภาพ
ในการสร�างผลกําไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบรษัิท 
หรือเป�นธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน� (Synergy) ให�แก�บริษัท โดยตระหนักถึงผลตอบแทนท่ีจะได�รบัจากการ
ลงทุน ผ�านการควบคุมและกํากับดูแลการบรหิารงานในบรษัิทย�อยเสมือนเป�นหน�วยงานหน่ึงของ
บริษัท ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน�ในเงนิลงทุนของบรษัิทได�อย�าง
ต�อเน่ืองและยั่งยืน ตลอดจนการสร�างมูลค�าเพิ่มและความเชื่อม่ันให�กับผู�มีส�วนได�เสยีของบรษัิท 
ดังน้ัน บริษัทจึงได�กําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลบริษัทย�อยและบริษัทร�วมท่ีบริษัทเข�าไป
ลงทุน โดยบริษัทจะกําหนดโครงสร�างการบรหิารจดัการบริษัทย�อยและบริษัทร�วมเพือ่ควบคุมดูแลการ

จัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม โดยการเสนอชือ่บุคคลเป�นกรรมการ
และผู�บริหารของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมตามสัดส�วนการถือหุ�นของบรษัิทในบรษัิทย�อยหรอืเป�นไปตาม
ข�อตกลงร�วมกันเป�นสําคัญ สําหรับการลงทุนในบรษัิทร�วม บริษัทไม�มีนโยบายเข�าไปควบคุมมากนัก การ
ส�งตัวแทนเข�าร�วมเป�นกรรมการของบริษัทร�วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และข้ึนกับข�อตกลงร�วมกัน
เป�นสําคัญ โดยบุคคลดังกล�าวต�องมีคุณสมบัติและประสบการณ�ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของ
บริษัทย�อยและบริษัทร�วมน้ันๆ

- ไม�มี –

1.3 โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบริษัท

หมายเหตุ 1/บริษทั อินเตอร� เวทต�า จาํกัด - บริษทั เอ็ม เนเจอร�พลัส จํากัด ถือหุ�นโดยบุคคลที่ไม�มคีวามเก่ียวข�องกับ
กรรมการผู�บรหิาร และผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท

2/บรษิัท อินเตอร� เพ็ททรินา จาํกัด - บรษิัท เอเชีย่น เพ็ทส� แคร� คอร�ปอเรชัน่ จาํกัด ถือหุ�นร�อยละ 100 โดย
บริษัท ห�องเย็นเอเชี่ยนซีฟู�ด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป�นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

3/ บริษทั อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า – บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินกรีเด่ียนท� จาํกัด ถือหุ�นร�อยละ 100 โดยบริษทั ไทยยู
เนี่ยน กรุ�ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป�นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | โครงสร�างและการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท
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รายละเอียดโดยสรุปของบริษัทย�อย มีดังน้ี

1. บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด (บริษัทย�อย) (“โมเดิร�น”) 

การประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพสําหรับคนและสัตว�
ท่ีตั้ง สํานักงานใหญ� :  เลขท่ี 197/1 หมู�ท่ี 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบาง

ปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ
วั น ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น
จัดตั้ง

18 พฤศจิกายน 2553

ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียนและชําระแล�ว 295 ล�านบาท  
แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 2,950,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท

ผู�ถือหุ�น

ลําดบั รายชือ่ จํานวนหุ�น ร�อยละ
1. บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) 2,949,998 99.990
2. นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� 1 0.005
3. นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช 1 0.005

รวม 2,950,000 100.00

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายชื่อผู�ถือหุ�นดังน้ี

คณะกรรมการ มีกรรมการ 3 ท�าน ดังน้ี
1.  นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� (กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน)
2.  นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช
3.  นายชาญณรงค� เตชะอังกูร

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชือ่ผูกพนับริษัทได� คือ 
1.นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบรษัิท
2. นายชาญณรงค� เตชะอังกูร ลงนามในเอกสารเสนอขาย การประมูลหรอืลงนามใน
สัญญาท่ีเกี่ยวข�องกับการประมูลกบัโรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม องค�การ
เภสัชกรรม สภากาชาดไทย หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหน�วยงานอื่น 
ๆ ของรัฐบาล

2. บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด (บริษัทย�อย) (“อินเตอร� เวทต�า”) 

การประกอบธุรกิจ นําเข�าและจําหน�ายผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�เล้ียงและปศุสัตว� ซึ่งผลิตภัณฑ�
สําหรับสัตว�เล้ียง ได�แก� โภชนเภสัชซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�เสริมอาหารเพื่อช�วยดูแล
สุขภาพ แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสําอาง เวชภัณฑ� วัคซีน อาหารสัตว�เล้ียง 
และแผ�นรองซับสําหรับสัตว�เล้ียง ภายใต�ตราสินค�าท่ีมีชื่อเสียงต�างๆ เช�น 
Dr.Choice, Pet Select, Petinol, Katimun, Dermcare (MALASEB, 
PYOHEX, Aloveen และ Natural), Biocan NOVEL, Monchou, EARkleen,
และ Raku Pad เป�นต�น และผลิตภัณฑ�สําหรับปศุสัตว� ได�แก� สารผสมล�วงหน�า 
ผลิตภัณฑ�สุขศาสตร� และยาปฏิชีวนะต�างๆ ท่ีใช�ในการเล้ียงและดูแลปศุสัตว�เพื่อ
การบริโภค เช�น สุกร โค ไก� เป�นต�น  

ท่ีตั้ง 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร� ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก
กรุงเทพฯ

วันท่ีจดทะเบียน
จัดตั้ง

วันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2549 

ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อินเตอร�เวทต�า มีทุนจดทะเบียนและชําระแล�ว 5 ล�าน
บาท  แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 50,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท

ผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อินเตอร�เวทต�า มีรายชื่อผู�ถือหุ�นดังน้ี

ลําดบั รายชือ่ จํานวนหุ�น ร�อยละ
1. บรษิทั อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) 27,500 55.00
2. บริษัท เอ็ม เนเจอร�พลัส จํากัด * 20,000 40.00
3. ผู�ถือหุ�นอ่ืนๆ (บุคคลธรรมดา 2 ราย) * 2,500 5.00

รวม 50,000 100.00

* ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 2 และ 3 ไม�มีความเก่ียวข�องกับกรรมการ ผู�บริหาร และผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท โดยบริษัท 
เอ็ม เนเจอร�พลัส จํากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบรษิัทอ่ืน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 1 ล�านบาท 
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คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด  มีกรรมการ 3 ท�าน ดังน้ี
1.  นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� (กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน)
2.  นายอรรถพล นิมโรธรรม 
3.  นางสาวหทัยกาญจน� จิรพิทักษ�กุล

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได� คือ นายตฤณวรรธน� 
ธนิตนิธิพันธ� ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท

3. บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด (บริษัทย�อย) (“อินเตอร� เพ็ททรินา”) 

การประกอบ
ธุรกิจ

อินเตอร�เพ็ททรนิา เป�นบริษัทย�อยท่ีเกิดจากการร�วมทุนระหว�าง บริษัท และบริษัท
เอเชี่ยน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�อาหารสตัว�เลี้ยง 
โดยเป�นเจ�าของตราสนิค�า “MARIA” และได�ออกผลิตภัณฑ�อาหารสุนัขและแมว 
MARIA ซึ่งเป�นอาหารเป�ยกผลิตจากวัตถุดิบต�างๆ ท่ีเป�นเน้ือจริง (Real Meat) 
เช�น เน้ือไก� ปลาทูน�า ปลาแซลมอน ปลาข�าวสาร ปลาคัตสึโอะบุชิ และตับ เป�นต�น ซึ่ง
เป�นวัตถุดิบเกรดเดียวกับท่ีผลิตอาหารคน โดยการว�าจ�างผลติจากโรงงานในเครือ
ของบริษัท เอเชี่ยน กรุ�ป เซอร�วิส จํากัด ซึ่งเป�นผู�ร�วมทุนอีกฝ�ายหน่ึง ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตอาหารสัตว�เล้ียงระดับพรเีม่ียม (Premium Wet Pet Food) 
มีนวัตกรรมการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีได�รับการยอมรับจากตลาดชั้นแนว
หน�าของโลก และเป�นผู�รับจ�างผลิต (OEM) ให�กับ แบรนด�ชั้นนําในกลุ�มอาหารสัตว�
เลี้ยง 

ผลิตภัณฑ�ของอินเตอร�เพท็ทรินามีการจัดจาํหน�ายและทําการตลาดโดยอินเตอร�
เวทต�าซึ่งเป�นบริษัทย�อยของบรษัิท โดยเน�นตลาดในประเทศ ผ�านช�องทางการจัด
จําหน�ายท่ีอินเตอร�เวทต�ามีความเชีย่วชาญอยู�แล�ว ได�แก� โรงพยาบาลและคลินิก
สัตว�เล้ียง เพ็ทช็อป ร�านค�าปลีกสมัยใหม� (โมเดิร�นเทรด) และช�องทางออนไลน�ต�างๆ 
โดยวางตําแหน�งทางการตลาดอาหารสัตว�ระดับพรเีม่ียม เพื่อตอบสนองไลฟ�สไตล�
ของคนรักสัตว�เล้ียง ท่ีต�องการความใส�ใจเรือ่งสุขภาพและความปลอดภัยเป�นพเิศษ 

ท่ีตั้ง 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร� ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

วันท่ีจดทะเบียน
จัดตั้ง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 

โครงสร�างทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อินเตอร�เพ็ททรนิา มีทุนจดทะเบียนและชําระแล�ว 4 
ล�านบาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 40,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท

ผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อินเตอร�เพ็ททรินา มีรายชื่อผู�ถือหุ�นดังน้ี

ลําดบั รายชือ่ จํานวนหุ�น ร�อยละ
1. บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) 23,997 59.9925
2. บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส� แคร� คอร�ปอเรชั่น จํากัด* 16,000 40.0000
3. ผู�ถือหุ�นรายย�อย 3 ราย** 3 0.0075

รวม 40,000 100.00

* บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส� แคร� คอร�ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจการบรหิารจัดการด�านการตลาดและการลงทุน
ในธุรกิจอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 10 ล�านบาท ถือหุ�นร�อยละ 99.997 โดย
บริษัท ห�องเย็นเอเชี่ยนซีฟู�ด จํากัด (มหาชน) (“ASIAN”) ซึ่งเป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย  โดย ASIAN มีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 10) ณ วันป�ดสมุดทะเบียนผู�
ถือหุ�นล�าสุด (XD) ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ได�แก� นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล และนายสมชาย 
อมรรัตนชัยกุล ถือหุ�นร�อยละ 50.29 และ 11.15 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดของ ASIAN  
ตามลําดับ

** ผู�ถือหุ�นรายย�อย 3 ราย ประกอบด�วย นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� (กรรมการ ผู�บริหาร และผู�ถือ
หุ�นรายใหญ�ของบรษัิท) นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช (กรรมการ และผู�บริหารของบรษัิท) และ
นางสาวหทัยกาญจน� จิรพิทักษ�กุล (พนักงานของอนิเตอร�เวทต�า)

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | โครงสร�างและการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



62

คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด มีกรรมการ 5 ท�าน ดังน้ี
1. นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� (กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน)
2.  นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช
3.  นางสาวหทัยกาญจน� จิรพิทักษ�กุล
4.  นางสาวอลิสา ตังกบดี
5.  นางสาววรัญรัชต� อัสสานุพงศ�

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได� คือ นายตฤณวรรธน� 
ธนิตนิธิพันธ� ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท

4. บริษัท อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า จํากัด (บริษัทร�วมทุน) (“อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า”) 

การประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหน�ายผลิตภณัฑ�เพือ่สขุภาพสําหรับคนและสัตว�
ท่ีตั้ง 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร� ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500
วันท่ีจดทะเบียน
จัดตั้ง

7 มกราคม 2564

ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียนและชําระแล�ว 20 ล�านบาท  
แบ�งเป�นหุ�นสามัญจาํนวน 2,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท

ผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายชื่อผู�ถือหุ�นดังน้ี

ลําดบั รายชือ่ จํานวนหุ�น ร�อยละ
1. บรษิทั อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) 1,019,998 50.99990
2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเด่ียนท� จํากัด* 979,999 48.99995
2. นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� 1 0.00005
3. นางสาวชุติมา อัศวปยุกต�กุล 1 0.00005
5. นายธัญญวัฒน� เกษมสุวรรณ 1 0.00005

รวม 2,000,000 100.00000

* บริษัท ไทยยูเน่ียน อินกรีเดี่ยนท� จํากัด ประกอบผลิตและจําหน�ายนํ้ามันและไขมันจากสัตว� (นํ้ามันปลา
และหรือผลิตภัณฑ�เกี่ยวกับนํ้ามันปลา) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียน 450 ล�านบาท ถือ
หุ�นร�อยละ 100 โดยบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ�ป จํากัด (มหาชน) (“TU”) ซึ่งเป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดย TU มีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 10) ณ วันป�ดสมุดทะเบียน
ผู�ถือหุ�นล�าสุด (XD) ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ได�แก� บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด ถือหุ�นร�อยละ 
15.36 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดของ TU

คณะกรรมการ มีกรรมการ 5 ท�าน ดังน้ี
1.  นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� 
2.  นางสาวหทัยกาญจน� จิรพิทักษ�กุล
3.  นางสาวชุติมา อัศวปยุกต�กุล
4.  นายธีรพงศ� จันศิริ
5.  นายธัญญวัฒน� เกษมสุวรรณ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได� คือ นายตฤณวรรธน� 
ธนิตนิธิพันธ� หรือ นางสาวหทัยกาญจน� จิรพิทักษ�กุล หรือ นางสาวชุติมา 
อัศวปยุกต�กุล คนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อร�วมกับ นายธีรพงศ� จันศิริ หรือ 
นายธัญญวัฒน� เกษมสุวรรณ รวมเป�นสองคน และประทับตราสําคัญของ
บริษัท 

รายชือ่ผู�ถอืหุ�นใหญ�

รายชื่อและสัดส�วนการถือหุ�นของผู�ถือหุ�น 10 รายแรกของบริษัท ข�อมูล ณ วันป�ดสมุดทะเบียน 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564

ลําดบั รายชือ่ จํานวนหุ�น ร�อยละ
1 นายตฤณวรรธน�    ธนิตนิธิพันธ� 116,650,170 39.14
2 นายพิริยรัชต� ภัทรกิตต�เกษม 25,350,000 8.51
3 น.ส.พิมพ�ภัทรา ศุภพัชรวงศ� 10,874,666 3.65
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ลําดบั รายชือ่ จํานวนหุ�น ร�อยละ
4 นายธีรพงศ�         จันศิริ           8,744,170 2.93
5 นายวิทยา           เทพนิมิตร 7,810,170 2.62
6 นายธํารงชยั       เอกอมรวงศ� 6,179,899 2.07
7 กองทุนเป�ด เค Mid Small Cap หุ�นทุนเพื่อ

การเล้ียงชีพ
5,978,449 2.01

8 นายภาววิทย� กล่ินประทุม 4,856,666 1.63
9 นายนคร หาญไกรวิไลย� 4,280,000 1.44
10 นายสมศักดิ์ เจียรจรัสพงศ� 4,000,000 1.34

ผู�ถือหุ�นรายอื่นๆ 103,285,968 34.66
รวม 298,010,524 100.00

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 178,039,755 บาท แบ�งออกเป�น
หุ�นสามัญจํานวน 356,079,510 หุ�นและทุนชําระแล�วจํานวน 149,005,262 บาท แบ�งออกเป�นหุ�น
สามัญจํานวน 298,010,524 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ (“MAI”)

1.5 การออกหลักทรัพย�อื่น

การประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติให�ออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ�นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (“IP-W1”) จํานวนไม�เกิน
19,226,640 หน�วย โดยจัดสรรให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมท่ีจองซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีรายชื่อ
ปรากฏอยู�ในทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 (Record Date) โดยไม�คิดมูลค�า ใน
อัตราส�วนการจองซื้อ 1 หุ�นสามัญใหม� ต�อ 2 หน�วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทได�ดําเนินการ
ออกและจัดสรร IP-W1 ให�กับผู�ถือหุ�นแล�ว เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 รายละเอียดของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IP-W1 มีดังน้ี

ประเภทหลักทรัพย� : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ�นสามัญของบริษัท อินเตอร� ฟาร�
มา จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1” 
หรือ “IP-W1”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู�ถือและโอนเปล่ียนมือได�
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 1 ตุลาคม 2564
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 ป� นับแต�วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก             
และเสนอขาย

: 19,221,866 หน�วย 

จํานวนหุ�นสามัญท่ีจัดสรรไว�เพื่อ
รองรับการใช�สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

: 19,221,866 หุ�น 

ราคาเสนอขายต�อหน�วย : หน�วยละ 0 บาท (ศูนย�บาท)
อัตราการใช�สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 1 หน�วย สามารถซื้อหุ�นสามัญได� 
1 หุ�น (เว�นแต�จะมีการปรับอัตราการใช�สทิธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ)

ราคาใช�สิทธิในการซื้อหุ�นสามัญ : ราคาหุ�นละ 25 บาท ( ย่ีสิบห�าบาทถ�วน) โดยมีมูลค�าหุ�นท่ีตราไว�
หุ�นละ 0.50 บาท (ห�าสิบสตางค�) (เว�นแต�จะมีการปรับราคาการ
ใช�สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใช�สิทธิ : ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิได�ทุกวันทําการสุดท�ายของบริษัททุกๆ ไตรมาส ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดให�วันท่ี 30 ธันวาคม 2564
เป�นวันกําหนดการใช�สิทธิครั้งแรก และวันท่ี 30 กันยายน 2566 
ซึ่งวันดังกล�าวจะเป�นวันกําหนดการใช�สิทธิครั้งสุดท�าย และจะ
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ระยะเวลาการใช�สิทธิ (ต�อ) : ตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 ป� หากวันดังกล�าว
ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทให�เลื่อนเป�นวันทําการสุดท�ายก�อน
หน�าวันดังกล�าว 

ระยะเวลาแจ�งความจํานงการใช�สิทธิ : 5 วันทําการ ก�อนวันกําหนดการใช�สทิธิในแต�ละครั้ง
กรณีของวันใช�สิทธิครั้งสุดท�าย ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ IP-W1
ซึ่งประสงค�จะใช�สิทธิซือ้หุ�นสามัญของบรษัิท จะต�องแจ�งความจาํนง
ในการใช�สิทธิซื้อหุ�นสามัญ ภายในระยะเวลา 15 วัน ก�อนวันใช�สิทธิ
ครั้งสุดท�าย หากวันใช�สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบรษัิทให�
เลื่อนวันดังกล�าวเป�นวันสุดท�าย ก�อนหน�าวันใช�สิทธิดังกล�าว

1.6 นโยบายการจ�ายเงินป�นผล

นโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ�ายเงนิป�นผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�และ
หลังหักสํารองต�างๆทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ�ายเงนิป�นผลจะขึน้อยู�กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืม เงื่อนไขและข�อกําหนดในสัญญาต�างๆ ท่ี
บริษัทผูกพันอยู� รวมท้ังข�อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป�นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต  

ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลจะต�องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�การจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติ
ให�จ�ายเงินป�นผลได�เป�นครั้งคราว เม่ือเห็นว�าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช�นน้ันได� โดยจะต�อง
รายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

นโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทย�อย

บริษัทย�อยมีนโยบายการจ�ายเงินป�นผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได�และหลังหักสํารองต�างๆทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ�ายเงินป�นผลจะขึ้นอยู�กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของ
เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืม เงื่อนไขและข�อกําหนดใน
สัญญาต�างๆ ท่ีบริษัทผูกพันอยู� รวมท้ังข�อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป�นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคต 

ท้ังน้ี ในการพิจารณาจ�ายเงินป�นผลของบริษัทย�อย อยู�ภายใต�อํานาจการอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทย�อย และ/หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทย�อยแต�ละบริษัท คณะกรรมการบริษัท
ย�อยอาจพิจารณาจ�ายเงินป�นผลประจําป�ของบริษัทย�อย โดยจะต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผู�ถือหุ�นของบริษัทย�อย เว�นแต�เป�นการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย�อยมี
อํานาจอนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลได�เป�นครั้งคราว และให�คณะกรรมการบริษัทย�อยรายงานให�ท่ีประชุมผู�
ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป

รายละเอยีด 2564 2563 2562
การจ�ายเงินป�นผลเป�นจํานวนเงิน (ล�านบาท) 46.02 38.11 11.57
● เงินป�นผลประจําป� (บาท : หุ�น) 1/ 0.2234 0.185 0.09
o อัตราการจ�ายหุ�นป�นผล (หุ�นเดิม : หุ�นป�นผล) 2.50 : 1 - -
o อัตราการจ�ายป�นผลเป�นหุ�น (บาท : หุ�น) 0.20 - -
o อัตราการจ�ายป�นผลเป�นเงินสด (บาท : หุ�น) 0.0234 - -
อัตราส�วนการจ�ายเงินป�นผลต�อกําไรสุทธิ (%) 89.99 92.95 37.92

ข�อมูลการจ�ายเงนิป�นผลย�อนหลัง 3 ป� มีรายละเอียดดังน้ี

1/ปรับการคาํนวณเพื่อสะท�อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นทีต่ราไว�จากหุ�นละ 100 บาท เป�นหุ�นละ 0.50 
บาทเท�ากันทุกงวด
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญต�อการบรหิารความเสี่ยงองค�กรท่ีดีเพื่อขับเคล่ือน
องค�กรให�มีการเจริญเติบโต และขยายธุรกิจได�อย�างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงและสามารถ
สร�างผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหุ�นในระดับท่ีเหมาะสมได�อย�างย่ังยืน ตลอดจนเพื่อเป�นการดําเนินตาม
หลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) รวมท้ังการถ�วงดุลอํานาจ (Check 
and Balance) ในภาวะการแข�งขันทางธุรกิจท่ีบริษัทต�องเผชิญอยู�ในป�จจุบัน ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลง
อยู�ตลอดเวลา ไม�ว�าจะเกิดจากป�จจัยภายนอกหรือป�จจัยภายใน อาจส�งผลกระทบต�อความสามารถใน
การบรรลุเป�าหมายและภารกิจหลักของบริษัท โดยมอบหมายให�คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายด�านการบริหารความเสี่ยงให�ครอบคลุมท้ังองค�กร กํากับดูแลให�มี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต�อธุรกิจของบริษัทอย�างเหมาะสม

ป�จจัยความเสี่ยงต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัท

(1) ความเสีย่งด�านการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ�ทีเ่กีย่วข�องกบัธรุกจิ

ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทและบรษัิทย�อยนํามาจาํหน�ายต�องได�รบัอนุญาตหรือขึน้ทะเบียนจาก
หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องทุกผลิตภณัฑ� โดยต�องเป�นผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�มาตรฐานและ
ผลิตภัณฑ�ได�รับการขึ้นทะเบียนอย�างถกูต�องครบถ�วนมาแล�วจากผู�ผลติน้ันๆ สําหรับผลิตภัณฑ�ท่ี
สั่งซื้อหรือสั่งผลติจากต�างประเทศและบริษัทหรอืบรษัิทย�อยเป�นผู�นําเข�ามาเองน้ัน ก�อนการนําเข�ามา
เพื่อจําหน�าย บริษัทหรือบริษัทย�อยต�องดําเนินการขออนุญาตหรอืขึน้ทะเบียนจากหน�วยงานต�างๆ 
ได�แก� ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารต�องได�รบัอนุญาตนําเข�าจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางต�องขอจดแจ�งเครื่องสําอางกับ อย. ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารและอาหาร
สัตว� สารผสมล�วงหน�าและผลติภัณฑ�สุขศาสตร�สําหรบัสัตว� ต�องได�รับอนุญาตจากกองควบคุม
อาหารและยาสัตว� กรมปศุสัตว� และผลิตภัณฑ�ยาสัตว�ต�องได�รับอนุญาตนําเข�าจาก อย. เป�นต�น 
รวมท้ังบริษัทและบริษัทย�อยยังต�องปฏิบัติตามเงือ่นไขของใบอนุญาตต�างๆ ท่ีได�รับในการดําเนินธุรกิจ
อย�างเคร�งครัด

ดังน้ัน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ� และมาตรฐานการควบคุมต�างๆ ท่ี
เกี่ยวข�อง ท้ังท่ีบังคับใช�ในป�จจุบัน รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต จึงมีความสําคัญ
ต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย�อยเป�นอย�างมาก ซึ่งบริษัทต�องมีการติดตามเพื่อให�การ
ดําเนินงานสอดคล�องกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข�องอยู�ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
ต�างๆ อาจทําให�บริษัทมีต�นทุนหรือค�าใช�จ�ายเพิ่มข้ึน ท้ังน้ี หากมีการตรวจพบว�าบริษัทไม�ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทและบริษัทย�อยนํามาจาํหน�ายไม�ผ�านการขึ้นทะเบียนหรือ
ได�รับอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือไม�สามารถต�ออายุใบอนุญาตใดๆ ท่ีมีผลต�อการการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย�อย อาจส�งผลกระทบในทางลบต�อผลิตภัณฑ� ชื่อเสียง การดําเนิน
ธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย�อยอย�างมีนัยสําคัญ บริษัทจึงต�องให�ความสําคัญ
ต�อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑ� และมาตรฐานในการควบคุมต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�อง
อย�างเคร�งครัด โดยบริษัทมีฝ�ายจดทะเบียนผลิตภัณฑ�และลิขสิทธ์ิเป�นผู�รับผิดชอบในการดําเนินการ
ดังกล�าว รวมท้ังติดตามแนวโน�มการเปล่ียนแปลงในกฏหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ� และมาตรฐาน
การควบคุมต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับบริษัทอย�างใกล�ชิด และมีการรายงานผู�บริหารให�ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลง และแนวโน�มการเปลี่ยนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตอย�างรวดเร็ว สมํ่าเสมอ เพื่อท่ีบริษัทจะได�
เตรียมการเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงต�างๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพและทันท�วงที และไม�เป�น
อุปสรรคต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(2) ความเสี่ยงจากการแข�งขันในตลาดผลิตภัณฑ�สุขภาพและความงาม

จากพฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีหันมาใส�ใจดูแลสุขภาพและความงามมากข้ึน โดยให�
ความสําคัญมากขึ้นกับผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเป�นทางเลือกเพื่อเสรมิภูมิคุ�มกันหรอืบํารุงร�างกายให�
แข็งแรง หลีกเลี่ยงการใช�ยาและผลข�างเคียงจากการใช�ยาในการรักษา รวมท้ังมีความใส�ใจด�านความ
งามและรูปลักษณ�ภายนอกเพิ่มขึ้นตามกําลังซื้อของผู�บริโภค ทําให�ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพและความ
งาม มีแนวโน�มเติบโตเพิ่มขึ้น มีผู�ประกอบการเข�ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น ส�งผลให�สภาวะการแข�งขันใน
ตลาดมีแนวโน�มสูงขึ้น ซึ่งป�จจุบันมีผู�ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ�สุขภาพ /ความงามสําหรับคน
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และสัตว� เป�นจํานวนมาก ท้ังผู�ประกอบการท่ีมีโรงงานผลิตสินค�าของตนเอง และ
ผู�ประกอบการท่ีมีการว�าจ�างผู�รับจ�างผลิตสินค�าจากภายนอกหรือนําเข�าสินค�าจากต�างประเทศมา
จําหน�าย รวมถึงบริษัทสาขาของบริษัทข�ามชาติท่ีมีตราสินค�าเป�นของตนเองในประเทศไทย เป�นต�น 
ส�งผลให�มีผลิตภัณฑ�ในตลาดจํานวนมากหรือมีสินค�าทดแทนท่ีมีลักษณะเดียวกัน คุณสมบัติใกล�เคียง
กันในตลาดจํานวนมากหลากหลายตราสินค�า ประกอบกับการรับรู�ข�าวสารข�อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ�ต�างๆ เป�นไปอย�างกว�างขวาง ทําให�ผู�บริโภคมีทางเลือกเพิ่มข้ึน ผู�ผลิตและผู�จําหน�าย
สินค�าต�างก็ต�องพัฒนาสินค�าให�ทันกับสถานการณ�ตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของ
ผู�บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติต�อการบริโภคผลิตภัณฑ�แต�ละประเภท ซึ่งหาก
บริษัทและบริษัทย�อยไม�สามารถสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขันเหนือคู�แข�งท้ังผู�ประกอบการราย
เดิมและผู�ประกอบการรายใหม�ได� อาจส�งผลกระทบต�อรายได� และผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
ในระยะยาว

บรษัิทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จึงได�กําหนดกลยุทธ�การแข�งขันในรูปแบบต�างๆ เช�น 
การนําเสนอผลิตภัณฑ�ท่ีดีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายของหลากหลายของผลิตภัณฑ�เพื่อให�
สามารถตอบสนองต�อความต�องการของกลุ�มลูกค�าเป�าหมายได�ครอบคลุมมากขึ้น ส�งเสริมผลิตภัณฑ�
และตราสินค�าให�เป�นท่ีรู�จักในวงกว�างในด�านภาพลักษณ�และความน�าเชื่อถือและคุณภาพท่ีดีของ
ผลิตภัณฑ� ให�ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร�างตราสินค�าให�แข็งแกร�ง วางตําแหน�ง
ทางการตลาดเพื่อสร�างความแตกต�างและความโดดเด�นของผลิตภัณฑ� และการเพิ่มช�องทางการ
จําหน�ายเพื่อเพิม่การเข�าถึงของลูกค�าให�มากขึ้น  เป�นต�น  ซึ่งบริษัทเชื่อว�าการดําเนินกลยุทธ�ดังกล�าวจะ
ทําให�บริษัทมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถแข�งขันกับคู�แข�งในตลาดได�อย�างย่ังยืน

(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเงนิตราต�างประเทศ ในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียน
ระหว�างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต�างประเทศมีความผันผวนหรือค�าเงินบาทอ�อนตัว จะทําให�บริษัทมี
ต�นทุนค�าสินค�าเพิ่มขึ้น และหากบริษัทไม�สามารถปรับราคาสินค�าขึ้นได�ตามการเปล่ียนแปลงของค�าเงิน
บาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินต�างประเทศ ก็จะส�งผลกระทบต�ออัตราการทํากําไรของบริษัทได� รวมท้ังอาจ
เกดิผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีค�าเงินบาท ณ วันท่ีจ�ายชําระเงินค�าสินค�ามีแนวโน�มอ�อน
ตัวลงกว�าวันท่ีทําการบันทึกบัญชีค�าซื้อสินค�า 

อย�างไรก็ตาม เพื่อเป�นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังกล�าว 
ผู�บริหารของบริษัทได�มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอย�างใกล�ชิด เพื่อประเมิน
สถานการณ�และแนวโน�มของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อกําหนดแนวทางในการสั่งซื้อ
สินค�าให�เหมาะสมกับสถานการณ�ท่ีมีความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี การสั่งซื้อสินค�าจาก
ต�างประเทศบางรายการ บริษัทมีการสั่งซื้อจากคู�ค�าหรือตัวแทนจําหน�ายสินค�าในประเทศและมีการซื้อ
ขายสินค�าเป�นสกุลเงินบาท ซึ่งช�วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี 
บริษัทอาจพิจารณาการทําสัญญาซือ้ขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า (Forward Contract) ในสภาวะ
ท่ีอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมาก ซึ่งข้ึนกับดุลยพินิจของผู�บริหารและเป�นไปตามนโยบายท่ีได�รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอของนโยบายป�องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียนเป�นประจําทุกป� ท้ังน้ี บริษัทไม�มีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(4) ความเสี่ยงจากการมีผู�ถือหุ�นรายใหญ�ที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดร.ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� ซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบรษัิท 
โดยถือหุ�นร�อยละ 39.38 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�าย ซึ่งสัดส�วนการถือหุ�นดังกล�าว เป�นสัดส�วนท่ีสามารถ
ควบคุมมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นได�เกือบท้ังหมด รวมท้ังสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัท
ได� ไม�ว�าจะเป�นการแต�งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นท่ีต�องใช�เสียงส�วนใหญ�ของท่ีประชุมผู�ถือ
หุ�น ยกเว�น เรื่องท่ีกฎหมายหรือข�อบังคับบริษัทกําหนดให�ต�องได�รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู�
ถือหุ�น ดังน้ันผู�ถือหุ�นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม�สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ถ�วงดุลเรื่องท่ีผู�ถือหุ�นใหญ�เสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาได�
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นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให�มีหน�วยงานตรวจสอบภายในโดยการว�าจ�างบริษัทผู�ชํานาญการ
จากภายนอกท่ีปฏิบัติงานเป�นอิสระและข้ึนตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน�าท่ีหลักในการ
ดูแลระบบการควบคุมภายในเพือ่ให�เป�นไปตามระบบท่ีได�กําหนดไว� ท้ังน้ีเพื่อสร�างความม่ันใจให�แก�ผู�ถอื
หุ�นถึงความโปร�งใสและถ�วงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากน้ี เม่ือบริษัทได�เข�าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ แล�ว บริษัทจะต�องเป�ดเผยข�อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข�องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  เช�น รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการได�มาและจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย�
ของบริษัท เป�นต�น เพื่อผลประโยชน�สูงสุดของบริษัทและผู�ถือหุ�นทุกราย

(5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย�อย ต�องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ� ความเชี่ยวชาญในการทําการตลาดและการจําหน�ายในทุกช�องทาง
การจําหน�าย มีความเข�าใจในผลิตภัณฑ�และการคิดค�นให�เกิดผลิตภัณฑ�ใหม�ออกสู�ตลาดอย�าง
ต�อเน่ือง ซึ่งเป�นป�จจัยสําคัญต�อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและสร�างการเติบโตให�แก�บริษัท 
อย�างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทไม�สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไว�ได� หรือไม�สามารถ
หาบุคลากรมาทดแทนได�ภายในเวลาอันเหมาะสม อาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอย�างมีนัยสําคัญได� 

(6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู�กระจายสินค�ารายใหญ�

ป�จจุบันบริษัทและบริษัทย�อยไม�ได�บริหารจัดการคลังสินค�าและจัดส�งสินค�าให�แก�ลูกค�าด�วย
ตนเอง แต�ได�ว�าจ�างบริษัท ซิลลิค ฟาร�มา จํากัด (“ซิลลิคฟาร�มา”) เป�นผู�กระจายสินค�าและบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส�ท้ังหมดให�แก�บริษัทและบริษัทย�อยแต�เพียงรายเดียว ครอบคลุมการรับสินค�า 
การจัดเก็บสินค�า การบริหารคลังสินค�า การจัดส�งสินค�าให�แก�ลูกค�า การเรียกเก็บและรับชําระเงินค�า
สินค�าในทุกช�องทางการจําหน�ายสินค�า  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให�เกิดความคล�องตัว ความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพในการให�บริการแก�ลูกค�า รวมท้ังเพื่อการลดต�นทุนโดยเฉพาะต�นทุนคงท่ีด�าน
บุคลากรและ Fixed Asset ท่ีเกี่ยวข�องกับงานโลจิสติกส� และปรับเป�นต�นทุนท่ีผันแปรกับรายได�มาก
ขึ้น เพื่อให�การบริหารต�นทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

อย�างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากซิลลิคฟาร�มา ไม�สามารถให�บริการตาม
ข�อตกลงแก�บริษัท หรือมีการยกเลิกสัญญาหรือไม�มีการต�อสัญญาเม่ืออายุสัญญาการให�บริการ
สิ้นสุดลง ซึ่งอาจทําให�เกิดผลกระทบต�อการดําเนินงานและรายได�ของบริษัทอย�างมีนัยสําคัญได�ใน
กรณีท่ีบริษัทไม�สามารถจัดหาบุคลากรและสินทรัพย�ท่ีเกี่ยวข�องเพื่อดําเนินการได�อย�างต�อเน่ืองทันที 
รวมถึงความเสี่ยงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการต�อสัญญา เช�น การเพิ่มอัตราค�าบริการ
อย�างมีนัยสําคัญ ท่ีส�งผลกระทบต�อต�นทุนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนดังกล�าว จึงได�ให�ความสําคัญในการคัดเลือก
ผู�ให�บริการจากภายนอกท่ีมีความน�าเชื่อถือ มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง มีประสบการณ� ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มีกระบวนการและข้ันตอนการทํางานท่ีได�มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และเป�นผู�นําในธุรกิจ
จัดจําหน�ายเวชภัณฑ�และผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพรายใหญ�ของประเทศ และภูมิภาคเอเซียมาเป�น
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บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรดังกล�าวเป�นอย�างดี  โดยได�ให�ความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร การสร�างแรงจูงใจให�ทํางานกับบริษัทอย�างต�อเน่ืองในระยะยาว การ
สนับสนุนความก�าวหน�าทางสายงานของบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความรู� ความสามารถของแต�ละบุคคล  นอกจากน้ี บริษัทมีการสรรหาบุคลากรใหม�เพื่อรองรับการ
ขยายงานหรือเพื่อทดแทนบุคลากรท่ีสูญเสียไปอย�างรวดเร็วและต�อเน่ือง เพื่อให�มีบุคลากรท่ี
เพียงพอกับการดําเนินงานของบริษัท

อย�างไรก็ตาม เพื่อให�การดําเนินธุรกิจของบรษัิทเป�นไปอย�างโปร�งใส และมีการถ�วงดุล
อํานาจดังกล�าว บริษัทจึงได�จัดโครงสร�างการบรหิารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ 
และได�กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบอํานาจให�แก�กรรมการและผู�บริหารอย�างชดัเจน มีการ
แต�งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป�นอิสระเข�าร�วมในคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 ท�าน จากจํานวนกรรมการ
ท้ังสิ้น 7 ท�าน โดยกรรมการอิสระ 3 ท�าน ดํารงตําแหน�งกรรมการตรวจสอบของบรษัิท เพื่อทําหน�าท่ี
ตรวจสอบถ�วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต�างๆ ก�อนนําเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถอืหุ�น 
รวมท้ังบริษัทได�กําหนดมาตรการการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� โดย
จํากัดการออกเสียงของผู�ท่ีเกี่ยวข�อง 
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ซึ่งบริษัทเชื่อว�าการดําเนินงานร�วมกันกับซิลลิคฟาร�มา จะไปด�วยดีต�อไปในอนาคต 
ประกอบการความเชี่ยวชาญในธุรกิจและการมีระบบงานท่ีดีของซิลลิคฟาร�มา จะสามารถช�วยให�การ
บริหารจัดการสินค�าและช�องทางการจําหน�ายของบริษัทและบริษัทย�อยเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน อย�างไรก็ตาม หากในกรณีซิลลิคฟาร�มายกเลิกบริการกับบริษัท บริษัทก็สามารถดําเนินการเองได�
และว�าจ�างบริษัทผู�ให�บริการขนส�งภายนอกเป�นผู�ให�บริการส�งสินค�าให�กับลูกค�า 

บรษัิทได�ลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยมีการใช�บริการจัดเก็บ และจัดส�งสินค�าของบริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในส�วนของการขายช�องทางออนไลน�  เริ่มใช�บริการใน
เดือนสิงหาคม 2564

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย�างต�อเน่ือง ส�งผลให�
บริษัทมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนใหม�ๆ อาทิการเปล่ียนแปลงของมูลค�าการลงทุน 
ความสําเร็จในการริเริ่มโครงการ ภาระผูกพัน ท่ี เกี่ยวเน่ืองกับสัญญา การขอใบอนุญาต และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข�อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยท่ัวไปในแต�ละประเทศ อย�างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการ
ควบคุมดูแลการพัฒนาโครงการใหม�ๆ อย�างใกล�ชิด ท้ังผ�านการทํา Due Diligence อย�างละเอียด 
การจัดทําแผนงาน และขั้นตอนมาตรฐาน การวางหลักเกณฑ�ในการลงทุนท่ีรอบคอบ เป�นต�น โดยบริษัท
จะว�าจ�างผู�เชี่ยวชาญท่ีมีความรู� และความ ชํานาญ เช�น ท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด�านบัญชีซึ่ง
จะทํางานร�วมกับทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อให�ม่ันใจว�า บริษัทจะประสบความสําเร็จใน
การเข�าซื้อกิจการ เพื่อให�มีผลกําไรท่ีน�าพอใจรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง นอกจากน้ี
บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงสําหรับการลงทุนโดยบริษัทจะร�วมลงทุนกับคู�ค�าทางธุรกิจท่ีมีความรู� 
ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจน้ัน ๆ

(8) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(7) ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจ

สถานการณ�การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�งผลกระทบต�อธุรกิจและเศรษฐกิจ
อย�างมีนัยสําคัญ รวมถึง มีการออกกฎหมายหรือข�อบังคับเพื่อป�องกันการแพร�ระบาด เช�นการสั่งป�ด
ร�านค�า ห�างสรรพสินค�า การห�ามออกนอกเคหะสถานภายในเวลาท่ีกําหนด เพื่อเป�นการป�องกันการ

แพร�กระจายของเชื้อไวรสั ส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ และความเสี่ยงต�อสุขภาพของพนักงาน ทํา
ให�การดําเนินธุรกิจของบริษัทน้ันไม�สามารถใช�กลยุทธ�หรือวิธีการปฏิบัติแบบเดิมได� ส�งผลให�บริษัทต�อง
เตรียมความพร�อมในทุกด�าน ท้ังการบริหารสภาพคล�องการจัดการความเสี่ยงภายในองค�กร เพื่อให�
เกดิความต�อเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ บริษัทยังสามารถผลิตสินค�า และจัดส�งสินค�าให�ลูกค�าได�ทันต�อ
เวลา และไม�ส�งผลกระทบต�อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

บริษัทมีแนวทางในการลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสถานการณ�ดังกล�าว และได�มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยให�พนักงานสามารถทํางานจากท่ีบ�านได� มีการใช�เทคโนโลยีมาใช�ใน
การดําเนินการประชุม และการทํางาน นอกจากน้ียังได�จัดหาอุปกรณ�เพื่อดูแลความสะอาดและความ
ปลอดภัย เช�น การจัดหาเจลและสเปรย�แอลกอฮอล�เพื่อให�พนักงานทําความสะอาดและส�งเสริมให�
พนักงานสวมหน�ากากอนามัย มีการตั้งจุดคัดกรองคนเข�าออกภายในเขตโรงงาน และมีมาตรการดูแล
ความสะอาดและความปลอดภัยของสายการผลิต เพื่อส�งมอบสินค�าท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

(9) ความเสีย่งด�านการปฏบิตัติามกฎหมายคุ�มครองข�อมลูส�วนบคุคล 
(PERSONAL DATA PROTECTION ACT –PDPA)

ป�จจุบันมีการล�วงละเมิดความเป�นส�วนตัวของข�อมูลส�วนบุคคลมาก ซึ่งสร�างความเดือนร�อน
หรือเสียหายให�กับเจ�าของข�อมูล ประกอบกับความก�าวหน�าของเทคโนโลยีทําให�การเก็บรวบรวม ใช� 
หรือเป�ดเผยข�อมูลทําได�ง�ายและรวดเร็ว ประเทศไทยจึงประกาศ พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช�ในเดือนมิถุนายน 2565 น้ัน ท้ังน้ีบริษัทจึงกําหนดนโยบายให�มีการกํากับดูแล
การบรหิารจัดการเพื่อคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ถือหุ�น ลูกค�า พนักงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ของบริษัทท่ีสอดคล�องกับกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล โดยให�มีผลบังคับใช�กับผู�บริหาร 
พนักงาน และบุคคลภายนอกรวมไปถึงลูกค�า และให�ผู�บริหารทุกหน�วยงานมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการ
สนับสนุน ผลักดัน และตรวจสอบการดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบายและกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วน
บุคคลอย�างเคร�งครัด

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การบริหารจัดการความเสี่ยง

เวลานาน ในส�วนของบริษัทเองก็เน�นให�ผู�ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข�องปฏิบัติตามเงื่อนไขต�างๆ ของสัญญา
อย�างเคร�งครัด และรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�ให�บริการดังกล�าว ตลอดจนประสานให�เกิดผลประโยชน�
ร�วมกันให�มากท่ีสุด ท้ังน้ี สัญญาการให�บริการท่ีบริษัทและบริษัทย�อยทํากับซิลลิคฟาร�มา มีอายุสัญญา 
5 ป� เริ่มตั้งแต�วันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 และเม่ือครบกําหนดสัญญาดังกล�าว 
คู�สัญญาสามารถต�ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติคราวละ 2 ป�
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นโยบายและเป�าหมายการจดัการด�านความยัง่ยนื

บริษัทมีความมุ�งม่ันในการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาอย�างย่ังยืน โดยบริษัทได�ยึดหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร�างความเจริญเติบโต
อย�างย่ังยืนและสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับผู�มีส�วนได�เสียในทุกกลุ�ม นอกจากน้ี บริษัทยังให�ความสําคัญใน
การดูแลและรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม โดยการดําเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน� พันธ
กิจ และเป�าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การจดัการผลกระทบต�อผู�มสี�วนได�เสยีในห�วงโซ�คณุค�าของธรุกจิ

1. ห�วงโซ�คุณค�าของธกุจิ

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยให�ความสําคัญและคํานึงถึงกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม และ
มุ�งม่ันบริหารจัดการความย่ังยืน ของกิจกรรมตลอดห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจตั้งแต�ธุรกิจต�นนํ้าจนถึง
ปลายนํ้า เช�น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� การจัดซื้อ จัดจ�าง การจัดส�งผลิตภัณฑ� การจัดจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�และบริการ เพื่อตอบสนองต�อความต�องการและความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม 
รวมถึงสร�างความสัมพนัธ�ท่ีดีและความเชื่อม่ันในการดําเนินงานระหว�างบรษัิทและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

2. การจดัการผลกระทบต�อผู�มสี�วนได�เสยีในห�วงโซ�คุณค�าของธรุกจิ

ผู�มีส�วนได�เสยี ช�องทาง ความคาดหวัง วิธีการปฏบิตัิ
ผู�มีส�วนได�เสยีภายในองค�กร
ผู�ถือหุ�น - การประชุมผู�ถือหุ�น

- รายงานประจําป�
- งบการเงิน
- สารสนเทศที่แจ�งผ�านระบบ

ของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย

- เว็บไซต�ของบริษัท (ในหัวข�อ 
“นักลงทุนสัมพันธ�”)

- โทรศัพท�และอีเมล

- การดําเนินงานที่คาํนึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และความรับผิดชอบต�อ
สังคม และส่ิงแวดล�อม

- การสร�างผลตอบแทนทีดี่
- เป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส
- การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�าง

เท�าเทียมกัน

- มีผลการดําเนนิงานทีดี่
- ดําเนินธุรกิจตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 
- ปกป�องผลประโยชน�ของบริษทั

และผู�ถือหุ�น
- เป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส

ถูกต�อง และทันเวลา
- ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�า

เทียมกันและเป�นธรรม
พนักงาน - การประชุมภายในของบริษทั

- การส่ือสารจากผู�บริหาร
ระดับสูงมายังหัวหน�างานเพื่อ
ถ�ายทอดมายังพนักงาน

- การจัดอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู�ความสามารถ

- เว็บไซต�ของบริษัท
- แอปพลิเคชัน (Line)
- การประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ประจําป�

- ค�าตอบแทนที่เป�นธรรมและ 
สวัสดิการที่เหมาะสม

- การปฏิบัติด�านแรงงานทีดี่
- ความปลอดภัยในการทาํงาน
- โอกาสก�าวหน�าในหน�าที่การ

งาน
- การพัฒนาความรู�

- จัดให�มีผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม

- จัดสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานที่ดี คํานึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

- การจัดอบรมและส�งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพแก�พนักงาน
ทุกระดับชั้น

- การปฏิบัตต�อพนักงานอย�าง
เท�าเทียมกัน 

- เคารพสิทธิมนุษยชน

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
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ผู�มีส�วนได�เสยี ช�องทาง ความคาดหวงั วิธีการปฏบิตัิ
ผู�มีส�วนได�เสยีภายนอกองค�กร
ลูกค�า - เว็บไซต�ของบริษัท

- การจัดจําหน�ายสนิค�าท่ีมี
คุณภาพ

- มีเจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนํา
และให�คําปรึกษาเกี่ยวกับ
สินค�าอย�างเพียงพอต�อ
การตัดสินใจ

- โทรศัพท�และอีเมล

- ช�องทางการร�องเรียน

- การส�งมอบสินค�าท่ีมี
คุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย

- กําหนดราคาท่ีเป�นธรรม
- การติดตามและมีบรกิาร
หลังการขาย

- การปฏิบัติต�อลูกค�าอย�าง
เท�าเทียมกัน

- การรักษาข�อมูลและ
ความลับ

- จัดหาผลิตภัณฑ�และ
บริการท่ีมีคุณภาพ

- ให�คําแนะนําและคําปรึกษา
เกี่ยวกับสินค�าอย�าง
เพียงพอต�อการตัดสินใจ

- จัดให�มีบริการหลังการ
ขาย

- เก็บรักษาข�อมูลและ
ความลับของลูกค�า

คู�ค�า - เว็บไซต�ของบริษัท
- การประชุมหารือ
- การจัดทําบันทึกข�อตกลง

- โทรศัพท�และอีเมล

- ช�องทางการร�องเรียน

- การปฏิบัติตามเงือ่นไข
ทางการค�าและการปฏิบัติ
ต�อคู�ค�าอย�างเป�นธรรม

- การให�ความเคารพด�าน
ทรัพย�สินทางป�ญญาและ
ลิขสิทธ์ิ

- การต�อต�านทุจรติ
คอร�รัปชั่น

- การรักษาข�อมูลและ
ความลับ

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข�อตกลงทางการค�าอย�าง
เคร�งครัด

- ปฏิบัติต�อคู�ค�าด�วยความ
เป�นธรรมและเท�าเทียมกัน

- ดําเนินธุรกิจตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
จรรยาบรรณธุรกิจ

- เก็บรักษาข�อมูลและ
ความลับ

เจ�าหน้ี - เว็บไซต�ของบริษัท
- รายงานทางการเงนิ

- โทรศัพท�และอีเมล

- การปฏิบัติตามเงือ่นไข
และข�อตกลงอย�าง
เคร�งครัด

- การปฏิบัติต�อเจ�าหน้ี
อย�างเท�าเทียมกัน

- เป�ดเผยข�อมูลอย�าง
โปร�งใสและเชื่อถือได�

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข�อตกลงอย�างเคร�งครัด

- ชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

คู�แข�ง - เว็บไซต�ของบริษัท
- รายงานทางการเงนิ

- การปฏิบัติตามกติกาการ
แข�งขันท่ีดี

- ไม�ละเมิดลิขสิทธ์ิหรอื
ทรัพย�สินทางป�ญญา

- การปฏิบัติตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข�อง

- ไม�ทําลายชื่อเสยีงของ
คู�แข�งทางการค�า

- ปฏิบัติตามกติกาการ
แข�งขันท่ีดี

- ไม�กระทําการละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย�สินทาง
ป�ญญา

ชุมชน - เว็บไซต�ของบริษัท
- การจัดกิจกรรมร�วมกับ
ชุมชนและสังคม

- โทรศัพท�และอีเมล
- ช�องทางการร�องเรียน

- ดําเนินธุรกิจอย�างมีความ
รับผิดชอบต�อสังคม

- ส�งเสริมการจัดกิจกรรมท่ี
เป�นประโยชน�ต�อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล�อม

- การปฏิบัติตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข�อง

- ส�งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข�องกับ 
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล�อม อย�าง
สมํ่าเสมอ

- จัดหาผลิตภัณฑ�และ
บริการท่ีเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม

- สนับสนุนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข�องกับการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล�อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด
- เคารพสิทธิมนุษยชน

ผู�มีส�วนได�เสยี ช�องทาง ความคาดหวงั วิธีการปฏบิตัิ
ผู�มีส�วนได�เสยีภายนอกองค�กร (ต�อ)

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

เจ�าหน้ี (ต�อ) - ชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

- เก็บรักษาข�อมูลและ
ความลับ
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บรษัิทได�เป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม มีช�องทางในการติดต�อกับบริษัท ในกรณีท่ีมี
ข�อร�องเรียน หรือมีข�อเสนอแนะ โดยผู�มีส�วนได�เสียสามารถร�องเรียน แสดงความเห็น และแจ�งเบาะแส
ต�าง ๆ ได�โดยผ�านช�องทางดังต�อไปน้ี

1. ทางไปรษณีย�นําส�งท่ี:

ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร� ชั้น 9
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

2.         ทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส�: comsec@interpharma.co.th

3.         เว็บไซต�ของบริษัท: www.interpharma.co.th

การจดัการด�านความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดล�อม

บริษัทได�ให�ความสําคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล�อม ด�วยการปลูกจิตสํานึกให�กับ
พนักงานทุกคนในบริษัทให�ตระหนักถึงความสําคัญและการมีส�วนร�วมในความรับผิดชอบต�อ
สิ่งแวดล�อม โดยให�ความรู�ผ�านการอบรม การสื่อสารและการประชาสัมพันธ�ภายในบริษัท ซึ่งบริษัทได�
ส�งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานมีส�วนร�วมในการอนุรกัษ�สิ่งแวดล�อมและใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�าง
คุ�มค�า เช�น ป�ดเครื่องใช�ไฟฟ�าหลังเลิกใช�งานทุกครั้ง เลือกใช�ผลิตภัณฑ�ท่ีมีฉลากประหยัดนํ้า และ
ประหยัดไฟ ลดปริมาณการใช�กระดาษ สนับสนุนการใช�ถุงผ�าแทนถุงพลาสติก

การปรบัปรงุลกัษณะป�ญหาสิง่แวดล�อมทีม่นียัสาํคญั
บริษัทได�จัดให�มีการประเมินลักษณะป�ญหาสิ่งแวดล�อมโดยแบ�งเป�นการประเมินจากกิจกรรม 

กระบวนการ และการบริการ เพื่อนําลักษณะป�ญหาท่ีมีนัยสําคัญมาดําเนินการแก�ไขหรือควบคุมให�อยู�
ในเกณฑ�ท่ียอมรับได�

การจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ
บริษัทได�นําหลักการจัดการขยะและของเสียตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)

มาปฏิบัติภายในของบริษัท โดยปฏิบัติดังต�อไปน้ี

1. Reduce - การลดปริมาณขยะ เช�น จัดส�งเอกสารทางอีเมลแทนการจัดพิมพ�เป�นกระดาษ 
จัดเก็บข�อมูลด�วยการแสกนเก็บไว�ในระบบคอมพิวเตอร�แทนการทําสําเนา เลือกใช�
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีผลกระทบกับสิ่งแวดล�อมน�อยท่ีสุด

2. Reuse - การนํามาใช�ซ้ํา บริษัทส�งเสริมให�มีการลดการใช�กระดาษ โดยให�มีการใช�
กระดาษพิมพ�เอกสารท้ัง 2 หน�า การใช�ถุงผ�าแทนถุงพลาสติก การนําถุงกระดาษหรือ
ถุงพลาสติกมาใช�ซ้ํา 

3. Recycle - การนําขยะกลับมาหมุนเวียนใช�ใหม� โดยการส�งเสริมให�มีการคัดแยกและรวบรวม
ขยะในสํานักงานท่ีสามารถนําไปใช� Recycle ได� เช�น ขวดนํ้า ถุงพลาสติก ปฏิทินตั้งโต�ะ 
ลวดเย็บกระดาษ ซึ่งสามารถนําไปบริจาคให�กับหน�วยงานท่ีมีความต�องการใช�ต�อไป

ท้ังน้ีในส�วนของเสียอันตรายบริษัทได�ดําเนินการส�งกําจัด/บําบัดผ�านผู�ให�บริการท่ีได�รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท�าน้ัน

การจัดการเพื่อลดป�ญหาก�าซเรือนกระจก
บริษัทให�ความสําคัญกับการจัดการเพื่อลดป�ญหาก�าซเรือนกระจก ซึ่งพบว�ากิจกรรมของ

บริษัทท่ีมีปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คือ การใช�ไฟฟ�าจากเครื่องปรับอากาศใน
สํานักงาน เน่ืองจากบรษัิทอยู�ในระหว�างการศึกษาข�อมูล และเก็บข�อมูล เพื่อกําหนดเป�าหมาย และกล
ยุทธ�เพื่อลดป�ญหาก�าซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งบริษัทจะเป�ดเผยระยะเวลาดําเนินการให�ทราบต�อไป

การควบคุมการปล�อยมลพิษทางอากาศ

บริษัทได�จัดให�มีแผนการตรวจติดตามการปล�อยมลพิษทางอากาศ เพื่อเฝ�าระวังมลพิษท่ี
อาจจะเกิดข้ึน โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ�านทางปล�องระบาย
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การจดัการด�านความยัง่ยนืในมติสิงัคม

1. พนักงานและแรงงาน
บริษัทให�ความสําคัญต�อพนักงานซึ่งถือเป�นกําลังสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัท

ปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเท�าเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน มีการจ�างงานและ
จ�ายค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม และจัดให�มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม เช�น เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกัน
ชีวิต ประกันสุขภาพ และค�าทันตกรรม จัดอบรมให�พนักงานอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู�และสร�าง
โอกาสความก�าวหน�าในอาชีพ รวมถึงจัดสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีดี คํานึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัยท่ีดี

การจ�างงาน

ในป� 2564 บริษัทมีการจ�างงานพนักงานประจาํของบริษัทและบรษัิทย�อย โดยแบ�ง
ออกเป�นพนักงานชายจาํนวน 85 คน และพนักงานหญิงจํานวน 197 คน 

การฝ�กอบรมพนกังาน
ในป� 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทํางาน

แก�พนักงานจํานวน 6 หลักสูตร โดยมีจํานวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู�เฉล่ียของ
พนักงาน 1.12  ชั่วโมงต�อคนต�อป� จากเป�าหมาย 1 ชั่วโมงต�อคนต�อป�

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ในป� 2564 บริษัทได�จัดสถานท่ีทํางานให�มีสภาพแวดล�อมและอาชีวอนามัยท่ีดี รวมถึงจัด

ให�มีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของพนักงานอย�างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การเจ็บป�วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย�างเหมาะสม ซึ่งในป� 2564 ไม�
พบกรณีการบาดเจ็บจากการทํางานถึงข้ันหยุดงาน 

2. ลูกค�า         
บริษัทได�มุ�งเน�นการพัฒนาสินค�าและบริการของบริษัทอย�างต�อเน่ือง เพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจของลูกค�าด�วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย� และมีจริยธรรม โดยในป� 2564 บริษัทได�รับความพึง
พอใจจากลูกค�าในระดับดี และไม�มีข�อร�องเรียนจากลูกค�าในเรื่องสําคัญ 

3.  ชุมชนและสังคม
บริษัทดําเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม โดยให�ความสําคัญกับการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและหลีกเล่ียงการดําเนินงานท่ีอาจสร�างผลกระทบเชิงลบต�อคุณภาพชีวิตของชุมชน
รอบสถานประกอบการ ในป� 2564 ไม�พบข�อร�องเรียนจากชุมชนในประเด็นด�านสังคมหรือสิ่งแวดล�อม

นอกจากน้ี บริษัทตระหนักถึงภารกิจสําคัญท่ีนอกเหนือไปจากการทําธุรกิจ คือ การ
แบ�งป�นความสุขให�กับบุคคลสู�บุคคล ดังน้ัน การบริจาคโลหิตให�กับบุคคลท่ีมีความเจ็บป�วย จะทําให�ผู�บริจาค
โลหิตและผู�รับโลหิตต�างก็มีความสุข บริษัทจึงได�มีโครงการ “DONATE BLOOD DONATE LOVE” ขึ้น 
เพื่อร�วมบริจาคโลหิตให�กับสภากาชาดไทย เพื่อนําไปใช�ประโยชน�กับเพื่อนมนุษย�ต�อไป 

และในป� 2564 บริษัทร�วมกับ ศูนย�บริการโลหติแห�งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพนักงาน
บริษัท ลูกค�า และประชาชน ร�วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “DONATE BLOOD DONATE LOVE” จํานวน 
4 ครั้ง ได�รับโลหิตจํานวนรวมท้ังสิ้น 489,070  ซี.ซี. เพื่อเป�นคลังสํารองโลหิต ถึงแม�นจะเป�นปริมาณท่ีไม�
มาก แต�ทุกๆ คนได�ร�วมใจมอบให�กับเพื่อนมนุษย� และบริษัทได�มอบผลิตภัณฑ�ยาสีฟ�น YUUU (YUUU 
Advance Probiotic & Pine Needle Toothpaste) ให�กับผู�ท่ีได�ร�วมบริจาคโลหิตให�กับสภากาชาดไทย 
และจะดําเนินโครงการน้ีต�อไป เพื่อสังคมไทยของเรา 
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คําอธบิายและการวเิคราะห�ผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิ

คําอธิบายและการวิเคราะห�ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในส�วนน้ี อ�างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย�อย  

สําหรบัป�สิน้สดุ 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง

2564 2563

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ

รายได�จากการขาย 908.63 442.10 466.53 105.53

รายได�อื่น 12.35 4.84 7.51 155.31

รายได�รวม 920.98 446.94 474.05 106.07

ต�นทุนขาย 507.85 182.77 325.08 177.86

ค�าใช�จ�ายในการขาย 165.20 127.05 38.15 30.03

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 102.16 60.17 41.99 69.79

ต�นทุนทางการเงนิ 8.01 1.14 6.87 603.78

ส�วนแบ�งผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษัทร�วม/ร�วมค�า

-0.08 -0.16 0.08 -51.59

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษเีงนิได� 137.68 75.65 62.03 82.01

ค�าใช�จ�ายภาษีเงนิได� 27.20 16.39 10.81 65.93

กําไรสุทธิสําหรบังวด 110.48 59.26 51.23 86.45

อัตรากําไรขัน้ต�น 44.11% 58.66%

อัตรากําไรสุทธิ 12.00% 13.26%

สําหรบัป�สิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 2563 เปลีย่นแปลง

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ
รายได�

รายได�จากการขาย 908.63 98.66 442.1 98.92 466.53 105.53 
รายได�อื่น 12.35 1.34 4.84 1.08 7.51 155.17 

รวม 920.98 100.00 446.94 100.00 

รายได�จากการขาย

รายได�รวมของบริษัทและบริษัทย�อยในป� 2564 จํานวน 920.98 ล�านบาท โดยรายได�เกือบ
ท้ังหมดเป�นรายได�จากการขาย ซึ่งมีจํานวน 908.63 ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ 98.66 ของรายได�รวม 
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป�ก�อน จํานวน 466.53 ล�านบาท หรือเพิ่มข้ึนร�อยละ 105.53  มาจากการ
เพิ่มข้ึนของรายได�จากการขายผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับคน จากป� 2563 จํานวน 245.50 ล�านบาท เป�น 
572.42 ล�านบาท ในป� 2564 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก�อน จํานวน 324.78 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 
132.29  ส�วนใหญ�มาจากการเพิ่มข้ึนของรายได�จากการขายผลิตภัณฑ�โปรไบโอติก โดยเพิ่มขึ้นจากป�ก�อน 
51.87 ล�านบาท หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ 41.37 ผลิตภัณฑ� Fit series เพิ่มขึ้นจากป�ก�อน 53.22 ล�านบาท และ
รายได�จากการขายผลิตภัณฑ�อื่น ๆ ของบริษัท เช�น คอลลาเจน วิตามินและอาหารเสริมอื่น ๆ  เป�นต�น

ท้ังน้ียังมาจากการเพิ่มข้ึนของรายได�จากการขายผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว�จากป� 2563 
จํานวน 196.60 ล�านบาท เป�น 336.21 ล�านบาท หรือเพิ่มขึ้น 139.61 ล�านบาท หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ 71.01 
ส�วนใหญ�มาจากรายได�จากการขายผลิตภัณฑ�อาหารทานเล�นของสัตว�เล้ียงแบรนด� Choo Choo จํานวน 
12.72 ล�านบาท ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เล้ียงแบรนด�มาเรียเพิ่มข้ึนจํานวน 15.06 ล�านบาท ผลิตภัณฑ�ยา
สําหรับสัตว�เล้ียงเพิ่มขึ้นจํานวน 23.82 ล�านบาท และผลิตภัณฑ�สารเสริมในอาหารสัตว� 75.21 ล�านบาท

ในระหว�างป� 2564 บริษัทได�เข�าซื้อโรงงานผลิตยาจากบริษัท เทวา ฟาร�มา จํากัด เม่ือวันท่ี 11 
สิงหาคม 2564 ทําให�บริษัทสามารถรับรู�รายได�จากการขายผลิตภัณฑ�ยาสามัญท้ังในส�วนของการรับจ�าง
ผลิตและการผลิตเพื่อจัดจําหน�ายเอง เพิ่มขึ้น 67.78 ล�านบาท
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รายได�อื่น

รายได�อื่น ได�แก� รายได�ดอกเบ้ีย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน รายได�อื่นของบริษัทและบริษัท
ย�อยในป� 2564 มีจํานวน 12.35 ล�านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป�ก�อน จํานวน  7.51  ล�านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ 155.17

สําหรับป�สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม
2564 2563 เปล่ียนแปลง

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ
ต�นทุนขาย 507.85 55.14 182.77 40.89 325.08 177.86
ค�าใช�จ�ายในการขาย 165.20 17.94 127.05 28.43 38.15 30.03 
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 102.16 11.09 60.17 13.46 41.99 69.79 
ต�นทุนทางการเงนิ 8.01 0.87 1.14 0.25 6.87 603.78
รวมค�าใช�จ�าย 783.22 85.04 371.13 83.04 - -
รายได�รวม 920.98 100.00 446.94 100.00 - -

ต�นทนุขาย

ต�นทุนขายของบริษัทและบริษัทย�อยในป� 2564 มีจํานวน 507.85 ล�านบาท  เพิ่มข้ึนจากงวด
เดียวกันของป�ก�อนจํานวน 325.08 ล�านบาท หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ 177.86 ของรายได�รวม  ต�นทุนขายคิด
เป�นร�อยละ 55.14  ในป� 2564 และร�อยละ 40.89 ในป� 2563  ของรายได�รวม โดยเพิ่มข้ึนจากงวด
เดียวกันของป�ก�อนคิดเป�นร�อยละ 14.25 ต�นทุนขายท่ีสําคัญ ประกอบด�วย วัตถุดิบและค�าวัสดุหีบห�อท่ี
ใช�ในการผลิต ต�นทุนสินค�าท่ีซื้อมา ค�าขนส�งสินค�านําเข�า และค�าใช�จ�ายในการนําเข�าอื่น ๆ  

ค�าใช�จ�ายในการขาย

ค�าใช�จ�ายในการขายของบรษัิทและบริษัทย�อยในป� 2564 มีจํานวน 165.20 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของป�ก�อนจํานวน 38.15 ล�านบาท  หรือเพิ่มข้ึนร�อยละ 30.03  ซึ่งค�าใช�จ�ายในการขายท่ี
เพิ่มข้ึน ส�วนใหญ�เป�นค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงานขาย  เงินเดือน โบนัส เพิ่มข้ึนจากป�ก�อน จํานวน 17.21 
ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 57 เกิดจากการเพิ่มข้ึนของพนักงานขายเพื่อให�ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
ค�าตอบแทนในการจัดจําหน�ายให�แก�ซิลลิค ฟาร�มา เพิ่มข้ึน 11.46 ล�านบาท ผันแปรตามตามยอดขายท่ี
เติบโตข้ึน ค�าคอมมิชชั่น เพิ่มข้ึนจากป�ก�อนจํานวน 6.37 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 53 ค�าวัสดุเพื่อการ
โฆษณาและสื่อโฆษณา เพิ่มขึ้นจากป�ก�อน จํานวน 3.29 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 9

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

ค�าใช�จ�ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย�อยในป� 2564 มีจํานวน 102.16 ล�านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของป�ก�อนจํานวน 41.99 ล�านบาท หรือเพิ่มข้ึนร�อยละ 69.79 สาเหตุหลักมาจาก
ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 16 ล�านบาท หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ 65 จากการปรับฐานเงินเดือนประจําป�
อีกท้ังมีการเพิม่ขึน้ของจาํนวนพนักงานโรงงานท่ีอยุธยา และมีการเพิ่มขึ้นของค�าใช�จ�ายในการบริหารอื่น ๆ 
เช�น  ค�าเสื่อมราคา 5.58 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับ IT เพิ่มขึ้นจํานวน 3.72 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับ
กรรมการอิสระ เพิ่มข้ึน 0.57 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายท่ีไม�สามารถถือเป�นค�าใช�จ�ายภาษีได� เช�น ประมาณการ
ทางบัญชีต�าง ๆ เพิ่มข้ึน 6.27 ล�านบาท ค�าตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน เพิ่มข้ึน 0.69 ล�านบาท 
ค�าท่ีปรึกษากฎหมายและบัญชี เพิ่มข้ึนจํานวน 1.74 ล�านบาท (จากการเข�าซื้อโรงงานท่ีอยุธยา) ขาดทุน
จากการจําหน�ายสินทรัพย� จํานวน 1.22 ล�านบาท ค�าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนจํานวน 2.17 ล�านบาท  และ
ค�าใช�จ�ายในการบริหารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 3.25 ล�านบาท

กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย�อยในป� 2564 มีจํานวน 110.48 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของป�ก�อนจํานวน 51.23 ล�านบาท หรือเพิ่มข้ึนร�อยละ 86.45 สาเหตุหลักมาจากยอดขายท่ี
เพิ่มขึ้น บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเท�ากับร�อยละ 12.00 ของรายได�รวม ลดลงเล็กน�อยจากงวดเดียวกันของป�
ก�อนท่ีเท�ากับร�อยละ 13.26
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ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
เปลีย่นแปลง

2564 2563
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ

รวมสินทรัพย� 1,327.04 756.33 570.71 75.46

รวมหน้ีสิน 543.54 269.89 273.65 101.39

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 783.50 486.44 297.06 61.07

สินทรพัย�

สินทรพัย�รวมของบริษัทและบริษัทย�อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 1,327.04 ล�าน
บาท เพิ่มขึน้จาํนวน 570.71 ล�านบาท หรือเพิม่ขึ้นร�อยละ 75.46 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2563 สาเหตหุลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�ของบรษัิทย�อย จํานวน 202.64
ล�านบาท ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอืน่ จาํนวน 136.55 ล�านบาท เงนิจ�ายล�วงหน�าเพื่อศึกษากิจการ
จํานวน 96.57 ล�านบาท สนิค�าคงเหลือจาํนวน 83.65 ล�านบาท เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด
จํานวน 21.54 ล�านบาท เงนิลงทุนในบริษัทร�วม 10.12 ล�านบาท สนิทรพัย�หมุนเวียนอืน่ 6.14 ล�านบาท
และสินทรัพย�ไม�มีตัวตน 5.6 ล�านบาท

หนี้สิน

หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทย�อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 543.54 ล�านบาท 
เพิ่มขึ้นจํานวน 273.65 ล�านบาท หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ 101.39  เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ท่ี
มีจํานวน  269.89  ล�านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มข้ึนของเงินกู�ยืมระยะสั้นจากธนาคาร จํานวน 
120 ล�านบาท เจ�าหน้ีการค�า จํานวน 26.35 ล�านบาท มีการกู�ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 
139 ล�านบาท การเพิ่มข้ึนของภาษีเงินได�ค�างจ�ายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น จํานวน 8.39 ล�านบาท ท้ังน้ีมี
การลดลงของหน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี จํานวน 4.09 ล�านบาท

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทและบรษัิทย�อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน  783.50  ล�าน
บาท  เพิ่มข้ึนจํานวน  297.06  ล�านบาท หรือเพิ่มข้ึนร�อยละ 61.07  เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ท่ีมีจํานวน  486.44  ล�านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการเพิ่มทุน 41.2 ล�านบาท เพื่อรองรับ
การจ�ายหุ�นป�นผล ส�วนเกินมูลค�าหุ�นเพิ่มข้ึน 187.10 ล�านบาท และบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป� 2564  
จํานวน 110.48 ล�านบาท มีการกันสํารองตามกฎหมาย จํานวน 6.27 ล�านบาท  ในระหว�างป� 2564 มีการ
จ�ายเงินป�นผลเป�นหุ�น 4.82 ล�านบาท

ป�จจัยหรือเหตุการณ�ที่อาจมีผลต�อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย�างมี
นัยสําคัญในอนาคต (forward looking)

จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในป�จจุบัน ทําให�เกิด
กระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) ถือเป�นเทรนด�ท่ีได�รับการตอบรับจากผู�บริโภคท่ัวโลก รวมถึง
ประเทศไทย ท้ังในกลุ�มของคนรุ�นใหม� และกลุ�มผู�สูงอายุ มีการตื่นตัวของการระวังป�องกัน และการสร�าง
เสริมสุขภาพให�แข็งแรง  ส�งผลให�ตลาดผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร สินค�าเพื่อสุขภาพ รวมถึงเวชภัณฑ�ยามี
การเตบิโตสูงมาก โดยผู�บริโภคยังคงใช�จ�ายเงินเพิ่มข้ึนสําหรับสินค�าในหมวดดังกล�าว สวนทางกับสินค�า
อื่นๆ เช�น อาหารท่ีจ�ายลดลง เพราะทานข�าวนอกบ�านน�อยลง เป�นต�น อย�างไรก็ดี บริษัทและบริษัทย�อยมี
การปรับกลยุทธ�ในการขายและการตลาดอย�างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� ๆ เพื่อ
ตอบรับกับกระแสความนิยมของผู�บริโภคท่ีเปล่ียนไป อีกท้ังมีการวางแผนการซื้อ การผลิต และบริหาร
จัดการสินค�าคงคลัง  เพื่อให�สามารถส�งมอบสินค�าให�กับลูกค�าอย�างต�อเน่ืองและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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สรุปรายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานของผู�สอบบัญชีจากงบการเงินรวมและข�อมูลทางการเงินรวมระหว�างกาลสามารถสรุปได�
ดังน้ี

งบการเงนิ/ข�อมลูทางการเงนิ สรุปรายงานการสอบบญัชี
งบการเงินรวม สําหรับป�บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 (ตรวจสอบแล�ว)

ตรวจสอบโดยนางสาวศริวิรรณ นิตย�ดาํรง ผู�สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขทะเบยีน 5906 บรษิทั สาํนกังาน อีวาย 
จํากัด ซึ่งเป�นผู�สอบบัญชีทีไ่ด�รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ได�แสดงความเห็นอย�างไม�มีเง่ือนไขต�อ
งบการเงินที่ตรวจสอบ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย และเฉพาะของบริษัท 
อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) โดยถูกต�องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงินรวม สําหรับป�บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 (ตรวจสอบแล�ว)

ตรวจสอบโดยนายธนะวฒุ ิพิบูลย�สวสัดิ ์ผู�สอบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบยีน 6699 บรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิ
จํากัด ซึ่งเป�นผู�สอบบัญชีทีไ่ด�รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ได�แสดงความเห็นอย�างไม�มีเง่ือนไขต�อ
งบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นว�างบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษทัย�อย (กลุ�มบริษัท) แสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงาน
รวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

งบการเงนิ/ข�อมลูทางการเงนิ สรุปรายงานการสอบบญัชี
งบการเงินรวม สําหรับป�บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 (ตรวจสอบแล�ว)

ตรวจสอบโดยนายธนะวฒุ ิพิบูลย�สวสัดิ ์ผู�สอบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบยีน 6699 บรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิ
จํากัด ซึ่งเป�นผู�สอบบัญชีทีไ่ด�รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ได�แสดงความเห็นอย�างไม�มีเง่ือนไขต�อ
งบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นว�างบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษทัย�อย (กลุ�มบริษัท) แสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงาน
รวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



78

ก) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย�อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562-2564
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งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %
สินทรพัย�

สินทรพัย�หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 334.95 69.44 96.78 15.10 124.83 10.96 342.65 65.16 152.33 20.14 173.87 13.10 

เงินลงทุนชั่วคราว 0.19 0.04 - - - - 0.19 0.04 - - - -

ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น 87.22 - 113.19 17.66 214.13 18.79 111.53 - 155.63 20.58 292.19 22.02 

ส�วนของเงินให�กู�ระยะยาวแก�พนักงานท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป�  

0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 0.00 

เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บริษัทย�อย 11.8 2.45 39.20 6.12 90.20 7.92 - - - - - -

เงินจ�ายล�วงหน�าเพือ่ซื้อสินค�า - - 3.60 0.56 4.87 0.43 - - 4.17 0.55 4.87 0.37 

สินค�าคงเหลือ 23.99 4.97 49.87 7.78 81.39 7.14 50.26 9.56 103.48 13.68 187.13 14.10 

สินทรัพย�ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ - - 0.31 0.05 0.31 0.03 - - 0.77 0.10 0.80 0.06 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�ของงวดป�จจบัุน - - - - - - - - 0.24 0.03 0.96 0.07 

สินทรัพย�หมุนเวียนอืน่ 0.26 0.05 0.44 0.07 0.37 0.03 0.36 0.07 0.61 0.08 6.75 0.51 

รวมสนิทรพัย�หมนุเวยีน 458.47 95.05 303.46 47.35 516.16 45.31 505.05 96.05 417.28 55.17 666.61 50.23 
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ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %
สินทรพัย�ไม�หมนุเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน 0.91 0.19 0.80 0.12 0.80 0.07 1.31 0.25 7.96 1.05 7.96 0.60 

เงินจ�ายล�วงหน�าเพือ่ศึกษากจิการ - - - - 96.57 8.48 - - - - 96.57 7.28 

เงินลงทุนในบรษัิทย�อย 5.15 1.07 308.71 48.17 308.71 27.10 - - - - - -
เงินลงทุนในบรษัิทร�วม 4.84 1 - - - - 4.61 0.87 - - - -

เงินลุงทุนในการร�วมค�า - - - - 10.20 0.90 - - - - 10.12 0.76 

เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงาน - ส�วนท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป�

0.11 0.02 0.05 0.01 - - 0.11 0.02 0.05 0.01 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 9.02 1.87 18.76 2.93 185.05 16.24 9.67 1.84 252.40 33.37 455.04 34.29 

สินทรัพย�สิทธิการใช� - - 2.87 0.45 2.28 0.20 - - 2.99 0.40 2.28 0.17 

ค�าความนิยม - - - - - - - - 22.16 2.93 22.16 1.67 

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 1.21 0.25 2.61 0.41 13.92 1.22 1.28 0.24 48.58 6.42 55.10 4.15 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี  2.13 0.44 2.21 0.35 3.44 0.30 3.26 0.62 3.38 0.45 8.98 0.68 

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น 0.54 0.11 1.45 0.23 2.16 0.19 0.58 0.11 1.54 0.20 2.23 0.17 

รวมสนิทรพัย�ไม�หมนุเวยีน 23.91 4.95 337.47 52.65 623.13 54.69 20.82 3.95 339.05 44.83 660.43 49.77 

รวมสนิทรพัย� 482.38 100.00 640.93 100.00 1,139.29 100.00 525.87 100.00 756.33 100.00 1,327.04 100.00 
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ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท      % ล�านบาท %
หนี้สนิและส�วนของผู�ถอืหุ�น
หนี้สนิหมนุเวยีน
เงินกู�ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - - - - 80.00 7.02 - - - - 120.00 9.04
เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่น  20.68 54.07 8.44 46.45 4.08 38.25 7.27 123.01 16.26 149.36 11.26
เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - 0.00 - 0.00 - 6 1.14 6.00 0.79 6.00 0.45
เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข�อง
กัน

- - 0.00 - 0.00 - 3.2 0.61 4.80 0.63 4.80 0.36

เงินกู�ยืมระยะยาวจากจากธนาคารท่ีถึงกําหนด
ภายในหน่ึงป�

- - 15.53 2.42 32.86 2.88 - - 15.53 2.05 35.62 2.68

หน้ีสินตามสัญญาเช�าท่ีถึงกําหนดภายในหน่ึงป� - - 0.52 0.08 0.57 0.05 - - 0.64 0.09 0.57 0.04

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 2.94 0.61 5.76 0.90 13.85 1.22 5.35 1.02 8.40 1.11 14.80 1.12
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  2.59 0.54 0.99 0.15 3.17 0.28 3.42 0.65 1.97 0.26 4.49 0.34
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 26.21 5.44 76.87 11.99 176.91 15.53 56.22 10.69 160.35 21.20 335.63 25.29
หนี้สนิไม�หมนุเวยีน
เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - - 90.91 14.18 171.97 15.09 - - 90.91 12.02 187.06 14.10
หน้ีสินตามสัญญาเช�า - - 2.47 0.39 1.90 0.17 - - 2.47 0.33 1.90 0.14
สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 3.35 0.69 4.92 0.77 10.70 0.94 3.91 0.74 8.54 1.13 15.41 1.16
หน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - - - - - - - - 7.62 1.01 3.53 0.27
รวมหนีส้นิไม�หมนุเวยีน 3.35 0.69 98.30 15.34 184.58 16.20 3.91 0.74 109.54 14.48 207.91 15.67
รวมหนีส้นิ 29.56 6.13 175.17 27.33 361.48 31.73 60.13 11.43 269.89 35.68 543.54 40.96
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ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %

ส�วนของผู�ถอืหุ�น
ทุนจดทะเบียน 103 103.00 178.04 103 103.00 178.04
ทุนท่ีออกจําหน�ายและเรยีกชําระแล�ว  103 21.35 103.00 16.07 149.01 13.08 103 19.59 103.00 13.62 149.01 11.23
ส�วนเกินมูลค�าหุ�น 286.71 59.44 286.71 44.73 473.81 41.59 286.71 54.52 286.71 37.91 473.81 35.70
ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 18.27 3.79 18.27 2.85 18.27 1.60 18.27 3.47 18.27 2.42 18.27 1.38
ผลต�างจากการจดัโครงสร�างของกลุ�มบริษัท
ภายใต�การควบคุมเดียวกัน

- - 0.00
-

0.00
-

3.71 0.71 3.70 0.49 3.70 0.28

กําไรสะสม
จัดสรรแล�ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 6.32 1.31 8.88 1.39 15.15 1.33 6.32 1.2 8.88 1.17 15.15 1.14
ยังไม�ได�จัดสรร 38.52 7.98 48.90 7.63 121.57 10.67 37.7 7.17 49.28 6.52 101.70 7.66
รวมส�วนของผู�ถอืหุ�นบรษิทัใหญ� 452.82 93.87 465.76 72.67 777.81 68.27 455.71 86.66 469.85 62.12 761.64 57.39
ส�วนของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอาํนาจควบคุม - - - - - - 10.03 1.91 16.59 2.19 21.86 1.65
รวมส�วนของผู�ถอืหุ�น 452.82 93.87 465.76 72.67 777.81 68.27 465.74 88.57 486.44 64.32 783.50 59.04

รวมหนีส้นิและส�วนของผู�ถอืหุ�น 482.38 100.00 640.93 100.00 1,139.29 100.00 525.87 100.00 756.33 100.00 1,327.04 100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย�อย สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %

รายได�

รายได�จากการขาย 290.1 97.15 302.37 97.31 593.56 95.86 371.33 98.79 442.10 98.92 908.63 98.66

รายได�อื่น 8.52 2.85 8.36 2.69 25.62 4.14 4.56 1.21 4.84 1.08 12.35 1.34

รวมรายได� 298.62 100 310.73 100.00 619.18 100.00 375.89 100.00 446.94 100.00 920.98 100.00

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนขาย 133.97 44.86 120.99 38.94 281.28 45.43 157.39 41.87 182.77 40.89 507.85 55.14

ค�าใช�จ�ายในการขาย 68.36 22.89 79.85 25.70 103.91 16.78 106.75 28.40 127.05 28.43 165.20 17.94

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 43.94 14.71 45.04 14.50 68.90 11.13 49.98 13.30 60.17 13.46 102.16 11.09

ต�นทุนทางการเงนิ 0.24 0.08 0.68 0.22 6.41 1.04 0.58 0.15 1.14 0.25 8.01 0.87

รวมค�าใช�จ�าย 246.51 82.55 246.56 79.35 460.51 74.37 314.70 83.72 371.13 83.04 783.22 85.04

ส�วนแบ�งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร�วม
ค�า

-0.08

ส�วนแบ�งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท
ร�วม

- - 0.00 - 0.00 - -0.22 -0.06 -0.16 -0.04 0.00 -

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษเีงนิได� 52.11 17.45 64.17 20.65 158.67 25.63 60.95 16.21 75.65 16.93 137.68 14.95

ค�าใช�จ�ายภาษีเงนิได� 11.11 3.72 13.02 4.19 33.21 5.36 13.82 3.68 16.39 3.67 27.20 2.95

กําไรสาํหรบัป� 41.00 13.73 51.14 16.46 125.46 20.26 47.13 12.54 59.26 13.26 110.48 12.00
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ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %
กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�
ประกันภัย

-1.71 - -0.63 -1.90 0.00 -0.63

หัก: ผลกระทบของภาษีเงนิได� 0.13 0.13
ภาษีเงินได�เกี่ยวกับรายการท่ีไม�ถูกจดัประเภทรายการ
ใหม�

0.35 - 0.38 0.00

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบัป� - สุทธจิากภาษี -1.36 0.00 -0.51 -1.52 0.00 -0.51

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัป� 39.64 51.14 124.96 45.61 59.26 109.98
การแบ�งป�นกาํไร
ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ� 41.00 51.14 125.46 43.47 52.54 105.22

ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอาํนาจควบคุม - - - 3.66 6.72 5.27

41.00 51.14 125.46 47.13 59.26 110.48
การแบ�งป�นกาํไรเบด็เสรจ็รวม
ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ� 39.64 51.14 124.96 42.02 52.54 104.71
ส�วนท่ีเป�นส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม - - - 3.59 6.72 5.27

39.64 51.14 124.96 45.61 59.26 109.98
กําไรต�อหุ�นขัน้พืน้ฐาน
กําไรต�อหุ�นส�วนท่ีเป�นของบรษัิทใหญ� 1/ (บาทต�อหุ�น) 0.26 0.18 0.43 0.28 0.18 0.36

จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉล่ียถ�วงนํ้าหนัก 1/ (ล�านหุ�น) 156.67 289.36 292.39 156.67 289.36 292.39
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย�อย สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (หน�วย : ล�านบาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม

สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม
ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน
กําไรก�อนภาษี 52.11 64.17 158.67 60.95 75.65 137.68
รายการปรบักระทบยอดกําไรก�อนภาษีเป�นเงนิสดรบั(จ�าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย 1.84 2.77 6.11 2.07 5.69 26.61

ขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรพัย�ทางการเงนิ (โอนกลับ) 0.23 0.03 -0.66 0.38 0.21 1.80

การปรับลดสินค�าคงเหลือเป�นมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รบั (โอนกลับ) -0.77 -1.72 1.53 -1.33 -1.13 1.66

ขาดทุนจากการทําลายสินค�า - 1.93 - - 2.53 -
ประมาณการรับคืนสินค�า 0.16 0.25 1.88 0.26 0.38 1.55

ขาดทุนจากการจําหน�าย/ตัดจําหน�ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�

และสินทรัพย�ไม�มีตัวตน 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 3.60
กําไรจากการจําหน�ายเงนิลงทุนในบรษัิทร�วม - -1.41 - - -1.80 -
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษัิทร�วม - - - 0.22 0.16 -
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร�วมค�า - - - - - 0.08
สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 0.62 1.57 2.57 0.82 1.91 3.58

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม�เกิดขึน้จรงิ -0.01 -0.06 0.02 -0.01 -0.06 0.03

รายได�ทางการเงนิ -0.26 -1.52 -2.46 -0.04 -0.97 -0.12
ต�นทุนทางการเงนิ 0.24 0.68 6.41 0.59 1.14 8.01
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งบกระแสเงนิสด (หน�วย : ล�านบาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม

สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม
ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก�อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย�และหน้ีสินดําเนินงาน 54.15 66.69 177.30 63.90 83.72 184.49
สินทรัพย�ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น -15.80 -27.30 -100.29 -24.46 -45.89 -138.36
เงินจ�ายล�วงหน�าเพื่อซื้อสินค�า - -2.43 -1.26 - -3.00 -0.70
สินค�าคงเหลือ 21.21 -26.09 -33.05 5.14 -26.58 -85.31
สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 1.13 -0.18 0.07 1.15 2.44 -6.14
สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอืน่ -0.08 -0.91 -0.71 0.08 -0.95 -0.69

หน้ีสินดําเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)
เจ�าหนีก้ารค�าและเจ�าหนีอ้ืน่ -37.47 21.42 2.37 -29.69 -4.61 35.21
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.02 0.04 0.23 0.13 0.43 0.90

เงินสดจาก(ใช�ไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน 23.17 31.22 44.66 16.09 5.58 -10.60
เงินสดรบัจากดอกเบีย้ 0.02 0.22 0.05 0.02 0.24 0.11
จ�ายภาษเีงนิได� -9.61 -10.27 -26.22 -11.08 -14.63 -31.08

เงินสดสทุธจิาก(ใช�ไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน 13.58 21.18 18.49 5.03 -8.82 -41.57
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งบกระแสเงนิสด (หน�วย : ล�านบาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม

สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม
ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากติดภาระคํ้าประกัน(เพิม่ขึ้น)ลดลง - 0.11 0.00 0.00 -0.55 0.00
เงินสดจ�ายชําระเจ�าหน้ีค�าเงนิลงทุน - - -10.00 - - -10.00
เงินสดจ�ายเพือ่ลงทุนในการร�วมค�า - - -10.20 - - -10.20
เงินสดรับจากการจําหน�ายเงินลงทุนในบริษัทร�วม - 6.25 - - 6.25 -

เงินสดจ�ายเพือ่ลงทุนในบรษัิทย�อย (สุทธิจากเงินสดท่ีจ�ายซือ้) - -293.57 - - -241.60 -

เงินสดจ�ายล�วงหน�าเพื่อศึกษากิจการ - - -96.57 - - -96.57
เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บริษัทย�อย 9.40 -27.40 -51.00 - - -
รับคืนเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงาน 0.13 0.07 0.05 0.13 0.07 0.05
สินทรพัย�ทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ -0.01 -0.12 -0.01 -0.01 -0.12 -0.03
เงินสดจ�ายในการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ� -0.14 -11.28 -172.94 -0.62 -12.45 -224.15
เงินสดจ�ายในการซื้อสินทรพัย�ไม�มีตัวตน -1.47 -2.04 -13.69 -1.56 -2.05 -13.69
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� - - 2.80 0.00 - 2.80
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 0..07 1.31 2.43 0.02 0.72 0.01
เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน -10.82 -326.67 -349.12 -2.05 -249.73 -351.79
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งบกระแสเงนิสด (หน�วย : ล�านบาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม

สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม
ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากการกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับจากการกู�ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - - 80.00 6.00 - 120.00
เงินสดรับจากการกู�ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 10.00 - - 11.60 1.60 -
เงินสดรับจากการกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 108.00 120.00 108.00 139.00
เงินสดจ�ายจากการกู�ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน -10.00 - - -20.00 - -

เงินสดจ�ายค�าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - -0.30 - - -0.30

เงินสดจ�ายคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร - -1.30 -21.40 - -1.30 -22.55
ชําระคืนเงินต�นของหน้ีสินตามสัญญาเช�า - -0.48 -0.52 - -0.68 -0.64
จ�ายดอกเบ้ีย -0.21 -0.89 -6.18 0.46 -1.38 -7.67
เงินสดรับจากการเพิม่ทุน 337.00 - 192.22 33.700 - 192.22
ต�นทุนในการทํารายการท่ีเกิดจากการออกหุ�น -15.36 - -0.31 -15.36 - -0.31
เงินป�นผลจ�าย -11.57 -38.02 -4.83 -11.57 -38.02 -4.83
เงินสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 309.86 67.32 358.68 307.21 68.23 414.92
เงินสดและรายการเทยีบเท�าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธิ 312.61 -238.17 28.05 310.20 -190.32 21.55
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นป� 22.34 334.95 96.78 32.45 342.65 152.33
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน - - - - - -0.01
เงินสดและรายการเทยีบเท�าเงนิสด ณ วันสิ้นป� 334.95 96.78 124.83 342.65 152.33 173.87
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ข�อมูลกระแสเงินสดเป�ดเผยเพิ่มเติม

รายการทีไ่ม�เก่ียวข�องกับเงินสด

เจ�าหนี้อ่ืนจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ�เพิ่มข้ึน - - - 1.09

เงินป�นผลค�างจ�ายเพิม่ข้ึน(ลดลง) 0.09 0.00 0.09 0.00

ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ายหุ�นป�นผล - 41.20 - 41.20

ตารางแสดงอัตราส�วนทางการเงินที่สําคัญ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

อัตราส�วนสภาพคล�อง (Liquidity Ratio)

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) 17.49 3.95 2.92 8.98 2.60 1.99

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว (เท�า) 16.11 3.3 2.46 8.09 1.96 1.43

อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด (เท�า) 0.3 0.41 0.15 0.07 -0.08 -0.17

อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหนี้การค�า (เท�า) 3.72 3.25 3.95 4.14 4.13 4.76

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน) 97 112 92 95 88 77

อัตราส�วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือ (เท�า) 3.85 3.28 5.27 3.05 2.60 4.93

ระยะเวลาขายสินค�าเฉลีย่ (วัน) 93 111 69 122 140 74

อัตราส�วนหมุนเวียนเจ�าหนี้ (เท�า) 4.4 5.92 10.49 5.22 4.78 7.91

ระยะเวลาชาํระหนี้เฉลีย่ (วัน) 82 62 35 90 76 46

วงจรเงินสด (วัน) 108 162 127 127 152 105
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  (Profitability Ratio)

อัตรากําไรข้ันต�น (%) 53.82 59.99 52.61 57.61 59.01 44.11

อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน (%) 15.11 21.45 27.81 15.41 17.76 16.04

อัตรากําไรอ่ืน (%) 2.85 2.69 4.14 1.21 1.08 1.34

อัตราส�วนเงินสดต�อการทํากําไร (%) 30.98 32.66 11.2 8.79 -11.23 -28.52

อัตรากําไรสุทธิ (%) 13.73 16.46 20.26 12.54 13.54 12.00

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (%) 14.83 11.14 20.18 15.63 12.69 17.38

อัตราส�วนแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย� (%) 12.65 9.11 14.1 12.05 9.48 10.64

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย�ถาวร (%) 438.27 312.75 117.89 478.39 40.02 33.04

อัตราการหมุนของสินทรัพย� (เท�า) 0.92 0.54 0.67 1.04 0.70 0.87

อัตราส�วนวเิคราะห�นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) 0.07 0.38 0.46 0.13 0.54 0.69

อัตราส�วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท�า) 97.63 47.4 7.97 20.50 6.11 -0.37

อัตราส�วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท�า) 0.28 0.06 0.05 0.10 -0.03 -0.11

อัตราการจ�ายเงินป�นผล (%) 92.95 74.34 30.38 80.86 62.85 41.65

อัตราส�วนอืน่ๆ

มูลค�าตามบญัชตี�อหุ�น 1/ (บาท) 2.2 2.26 2.66 2.26 2.37 2.68

กําไรต�อหุ�นข้ันพื้นฐาน 1/ (บาท) 0.26 0.25 0.43 0.20 0.26 0.36

จํานวนหุ�นสามัญ ณ วันส้ินงวด 1/ (ล�านหุ�น) 206 206 292.39 206 206 292.39

หมายเหตุ : 1/ ปรับการคํานวณเพื่อสะท�อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นที่ตราไว�จากหุ�นละ 100.00 บาท เป�นหุ�นละ 0.50 บาทเท�ากันทุกงวด

ส�วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน | การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



90

ข�อมลูทัว่ไป

นายทะเบยีนหลกัทรพัย�
บริษัท : บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรพัย� (ประเทศไทย) จํากัด
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

ผู�สอบบญัชี
บริษัท
ชื่อผู�สอบบัญชี

:
:

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวศิริวรรณ นิตย�ดํารง
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟ�ศคอมเพล็กซ� ชั้น 33 ถนนรชัดาภเิษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท� : 02-264-9090
โทรสาร : 02-264-0789-90

ผู�ตรวจสอบภายใน
บริษัท : บริษัท ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 256/194 หมู� 4 วัชรพล ซอย 3 แยก 1 แขวงถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท� : 02-573-5176

ข�อมลูสาํคญัอืน่
-ไม�มี-

ข�อพิพาททางกฎหมาย
-ไม�มี-
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ส�วนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ | นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทได�ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีว�า เป�นสิ่งท่ีสําคัญท่ีช�วยส�งเสริม
การดําเนินงานของบริษัทให�มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย�างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู�ประโยชน�สูงสุดต�อ
ผู� มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�าย ตั้งแต�พนักงาน ผู�ลงทุน ผู�ถือหุ�น และผู� มีส�วนได� เสียอื่นๆ ดัง น้ัน 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให�มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึนโดยครอบคลุม
เน้ือหาหลักการสําคัญตั้งแต� โครงสร�าง บทบาท หน�าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึง
หลักการในการบริหารงานของผู�บริหารอย�างโปร�งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได� เพื่อเป�น
แนวทางในการบริหารองค�กร ทําให�เกิดความเชื่อม่ันว�า การดําเนินงานใดๆ ของบริษัทเป�นไปด�วยความ
เป�นธรรม และคํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู�ถอืหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย คณะกรรมการบริษัทได�ให�
ความสําคัญต�อการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งบริษัทได�จัดทํานโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) เป�นลายลักษณ�อักษร โดยจัดทําตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� 2560 เพื่อเป�นแนวทางในการกาํกับดูแลกิจการของบรษัิท โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข�อ 
ดังต�อไปน้ี

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู�นํา
องค�กรท่ีสร�างคุณค�าให�แก�กิจการอย�างย่ังยืน

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการท่ีเป�นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร�างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู�บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส�งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให�มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน�าเชื่อถือทางการเงินและการเป�ดเผยข�อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการสือ่สารกบัผู�ถือหุ�น

(รายละเอียดของนโยบายการกํากับดูแลกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการ

1. นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยผู�มีความรู� ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ�ท่ี
สามารถเอื้อประโยชน�ต�อบริษัทได�เป�นอย�างดี มีเวลาอย�างเพียงพอต�อการปฏิบัติหน�าท่ีการเป�นกรรมการ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได�รับการแต�งตั้งจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น คณะกรรมการบริษัทได�แต�งตั้ง
คณะกรรมการชุดย�อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องท่ีได�รับมอบหมาย และแต�งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทํา
หน�าท่ีรับผิดชอบการดําเนินการจัดการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการกําหนดหัวข�อท่ี
เกี่ยวข�องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังน้ี

องค�ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทให�มีจํานวนตามท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด แต�ต�องประกอบด�วยกรรมการ
จํานวนอย�างน�อย 5 คน แต�ไม�เกิน 12 คน และกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดน้ัน
ต�องมีถิ่นท่ีอยู�ในราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดแต�ต�องไม�น�อยกว�า 3 คน อีกท้ังมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ตลาดหลักทรัพย�ฯ ประกาศกําหนด

3. มีความหลากหลายในโครงสร�าง (Board Diversity) ท้ังในด�านเพศ ความเชี่ยวชาญ ความรู� 
ความสามารถ และประสบการณ�ในสาขาต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจ

4. ประธานกรรมการควรเป�นกรรมการอิสระ และต�องไม�เป�นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร เพื่อให�มีการแบ�งแยกบทบาทอย�างชัดเจน และมีการถ�วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. เป�นบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ มีความซื่อสัตย�สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู�ความสามารถและปฏิบัติหน�าท่ีให�แก�บริษัทได�

2. มีคุณสมบัติครบถ�วนและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด 
กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรพัย� และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข�อง รวมท้ังต�องไม�มีลักษณะท่ี
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได�รับความไว�วางใจให�บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป�นผู�ถือหุ�น
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

3. ไม�เป�นบุคคลท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการของ
บรษัิท หรือเข�าเป�นหุ�นส�วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกัน
และเป�นการแข�งขันกับกิจการของบริษัทไม�ว�าจะทําเพือ่ประโยชน�ของตนเองหรือผู�อืน่ เว�นแต�จะได�แจ�งให�ท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นทราบก�อนท่ีจะมีมติแต�งตั้ง

4. กรรมการอิสระต�องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป�นอิสระตามท่ีบริษัทกําหนด และเป�นไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก�ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีใน
อนาคต และต�องเป�นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกรายได�เท�าเทียมกัน เพื่อป�องกัน
ความขัดแย�งทางผลประโยชน� นอกจากน้ัน ยังต�องสามารถเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให�
ความเห็นอย�างเป�นอิสระได� ท้ังน้ี บริษัทได�กําหนดให�กรรมการท่ีไม�ทําหน�าท่ีเป�นผู�บริหารเป�นกรรมการท่ี
อิสระจากฝ�ายจดัการ ผู�ถือหุ�นรายใหญ� และผู�มีอํานาจควบคุม และเป�นผู�ซึ่งไม�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
กับบริษัทในลักษณะท่ีจะให�มีข�อจํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเป�นอิสระ และจะต�องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
ตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ส�วนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ | นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกําหนดองค�ประกอบคณะกรรมการบริษัทให�ประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�น (แล�วแต�กรณี) เป�นผู�
แต�งตั้งกรรมการอิสระ เข�าร�วมในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งป�จจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน  

หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ�การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดย
คุณสมบัติของผู�ท่ีจะมาทําหน�าท่ีเป�นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
รวมถึงประกาศ ข�อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ประสบการณ�การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต�อท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาแต�งตั้งเป�นกรรมการของบริษัทต�อไป ท้ังน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใด
พ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต�งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
ข�างต�นเข�ามาดํารงตําแหน�งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข�าเป�นกรรมการแทนจะอยู�ในตําแหน�งได�เพียงเท�า
วาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอสิระปรากฏในหน�า 117)

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนมีหน�าท่ีสรรหาบุคคลผู�ทรงคุณวุฒิเป�นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
บุคคลท่ีจะได�รับการเสนอชื่อเข�ารับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นต�อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทนคัดเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู�นํา 
วิสัยทัศน�กว�างไกล เป�นผู�มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปร�งใสไม�ด�างพร�อย รวมท้ังมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏใน
หน�า 117)
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีต�องจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นประจําทุกป� เพื่อเป�น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ และนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
การทํางานต�อไป (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏในหน�า 117)

2. นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัผู�ถอืหุ�นและผู�มสี�วนได�เสยี

1. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู�ถือหุ�น 

บริษัทตระหนักและให�ความสําคัญในสิทธิพื้นฐานต�างๆ ของผู�ถือหุ�น โดยอํานวยความ
สะดวกให�ผู�ถือหุ�นทุกรายได�รับสิทธิพื้นฐานต�างๆ ท้ังในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย� และในฐานะผู�ถือ
หุ�นหรือเป�นเจ�าของบรษัิท ด�วยวิธีการตามมาตรฐานท่ีเป�นท่ียอมรับและเชื่อถือได� โดยให�สิทธิในการซื้อ 
ขาย โอน หลักทรัพย�ท่ีตนถืออยู�อย�างเป�นอิสระ สิทธิในการได�รับส�วนแบ�งผลกําไรจากบริษัทในรูปแบบ
ต�างๆ การได�รับข�อมูลอย�างเพียงพอ การเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น การเสนอวาระการประชุมล�วงหน�า 
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัท การเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�แสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมอย�างเป�นอิสระรวมถึงการร�วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช�น การ
จัดสรรเงินป�นผล การแต�งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต�งตั้งผู�สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ี
สําคัญและมีผลต�อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก�ไขหนังสือบริคณห�สนธิ ข�อบังคับของ
บริษัท ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ�นท่ีถืออยู� โดยแต�ละหุ�นมีสิทธิออกเสียงหน่ึง
เสียง และไม�มีหุ�นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู�ถือหุ�นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต�างๆ ข�างต�นแล�ว บริษัทยังได�ดําเนินการในเรื่องต�างๆ ท่ีเป�น
การส�งเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช�สิทธิของผู�ถือหุ�น ดังน้ี

1.1) บริษัทได�กําหนดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป�ละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับแต�
วันสิน้สุดรอบป�บัญชีของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป�นเร�งด�วนต�องเสนอวาระเป�น
กรณีพิเศษ ซึ่งเป�นเรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�น หรือ
เกี่ยวข�องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ� กฎหมาย ท่ีใช�บังคับท่ีต�องได�รับการอนุมัติจากผู�ถือ
หุ�นแล�ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นเป�นกรณีไป โดยจะจัดหาสถานท่ีจัดประชุม
ท่ีเหมาะสมและอํานวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นมากท่ีสุด

1.2) บริษัทให�สิทธิแก�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยในการเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณากําหนดเป�นวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือ่เข�ารับการคัดเลือกเป�น
กรรมการบรษัิทในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� โดยบริษัทจะประกาศและเผยแพร�
หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีชัดเจนผ�านช�องทางของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย และ
บนเว็บไซต�บริษัท (www.interpharma.co.th) ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะแจ�งผล
การพิจารณาพร�อมชี้แจงเหตุผลให�ผู�ถือหุ�นทราบในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น

1.3) บริษัทจะจัดส�งหนังสอืเชิญประชมุ พร�อมท้ังข�อมูลประกอบการประชุมในวาระ
ต�างๆ อย�างเพียงพอให�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าภายใน 21 วัน ก�อนวันประชุม รวมท้ังเผยแพร�
ในเว็บไซต�ของบริษัท (www.interpharma.co.th) ล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วันก�อนวัน
ประชุม เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�ศึกษาข�อมูลก�อนวันประชมุ

1.4) บริษัทไม�มีการเพิม่วาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข�อมูลสําคัญ โดยไม�ได�แจ�งให�
ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคัญและต�องใช�เวลาในการศกึษา
ข�อมูลก�อนการตัดสินใจ
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1.5) บริษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�งคําถามเพือ่สอบถามข�อมูลในแต�ละวาระ หรือข�อมูล
อื่นๆ ของบริษัทล�วงหน�าก�อนวันประชมุ 

1.6) ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง บริษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือ
หุ�นมอบอํานาจแก�ตัวแทนผู�ถือหุ�น หรือกรรมการอิสระของบริษัทตามท่ีเสนอ เป�นผู�รับ
มอบอํานาจเข�าร�วมประชมุแทนได� โดยใช�หนังสือมอบฉันทะของบรษัิทตามแบบท่ี
กระทรวงพาณิชย�กําหนด และผู�ถือหุ�นยังสามารถดาวน�โหลดแบบหนังสอืมอบฉันทะ
ผ�านทางหน�าเว็บไซต�ของบริษัทได�

1.7) บริษัทกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข�าร�วม
ประชุม และจัดให�มีการใช�ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการ
ลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป�ดให�ผู�ถือหุ�นลงทะเบียนล�วงหน�าก�อนการ
ประชุมไม�น�อยกว�า 2 ชั่วโมง

1.8) บริษัทสนับสนุนให�คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหารและหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง รวมถึง 
ผู�สอบบัญชี เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นอย�างพร�อมเพรยีงกัน

1.9) บริษัทสนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ และส�งเสริมให�มี
บุคคลท่ีเป�นอิสระเป�นผู�ตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถอืหุ�น และ
เป�ดเผยผลการลงคะแนนเสียงท่ีเหน็ด�วย ไม�เห็นด�วย และงดออกเสียงในแต�ละวาระให�ท่ี
ประชุมทราบ พร�อมบันทึกไว�ในรายงานการประชุม

1.10) การประชุมเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิอย�างเท�าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
และให�ข�อเสนอแนะ ก�อนการลงมติในวาระใดๆ ท้ังน้ี ในการประชุมผู�ถือหุ�นจะมีกรรมการและ
ผู�บริหารท่ีตอบประเด็นข�อซกัถามและมีการบันทึกประเดน็ซักถาม และข�อคิดเห็นท่ีสําคัญ
แสดงไว�ในรายงานการประชุมเพือ่ตรวจสอบได�

1.11) บริษัทจัดให�มีการบันทึกเทปการประชมุผู�ถือหุ�น และจัดทํารายงานการประชมุผู�ถือ
หุ�น โดยแสดงข�อมูลอย�างถูกต�อง ครบถ�วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบใน
ท่ีประชุม รวมท้ังชื่อและนามสกุลของผู�ถามและผู�ตอบ และผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ
โดยแยกจํานวนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึง
บันทึกรายชื่อกรรมการผู�เข�าร�วมประชุม และกรรมการท่ีลาประชุม โดยนําส�งสําเนารายงาน
การประชุมผู�ถือหุ�นให�ตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย พร�อมท้ังเผยแพร�บนเว็บไซต�ของ
บริษัท (www.interpharma.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อให�ผู�ถือ
หุ�นสามารถตรวจสอบได�

1.12) บริษัทให�ความสําคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลท่ีมีความถูกต�อง ทันเวลา เพื่อให�ผู�ลงทุน 
ผู�เกี่ยวข�อง และผู�สนใจท่ัวไปได�รับทราบผ�านเว็บไซต�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
หรือ เว็บไซต�ของบริษัท นอกจากน้ี หากผู�ถือหุ�นมีประเด็นคําถาม หรือ ข�อสงสัยประการใด 
สามารถติดต�อได�ท่ี หน�วยงานนักลงทุนสมัพนัธ�โดยทางโทรศัพท� 02-634-0225 หรือ 
อีเมล ir@interpharma.co.th
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2. การปฏบิตัติ�อผู�ถอืหุ�นอย�างเท�าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายทุกกลุ�มอย�างเท�าเทียมกัน ไม�ว�าจะเป�นผู�ถือ
หุ�นรายใหญ� หรือรายย�อย ผู�ถือหุ�นท่ีเป�นผู�บริหาร หรือไม�เป�นผู�บริหาร บริษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วน
น�อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการล�วงหน�าในเวลาอันสมควร เป�ดโอกาสให�ผู�
ถือหุ�นท่ีไม�สามารถเข�าประชุมด�วยตนเอง สามารถใช�สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให�ผู�อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทน และเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล�วงหน�าก�อน
วันประชุมผู�ถือหุ�น โดยมีรายละเอียดดังน้ี

(1) การดแูลผู�ถอืหุ�นส�วนน�อย

1.1) บริษัทมีการดูแลผู�ถือหุ�นส�วนน�อย โดยผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็น แจ�งเบาะแส หรือแจ�งข�อร�องเรยีนผ�านช�องทางท่ีบรษัิทกําหนด ได�แก� ทางไปรษณีย� หรือ
นําส�งท่ี ประธานกรรมการบรษัิท และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยู�ของบรษัิท 
หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� (อีเมล) comsec@interpharma.co.th หรือทางเว็บไชต�
บริษัท www.interpharma.co.th ซึ่งผู�รับเรื่องร�องเรยีนจะเป�นผู�พจิารณาดําเนินการให�
เหมาะสมในแต�ละเรื่อง หรือดําเนินการส�งเรือ่งให�ผู�ตรวจสอบเรื่องร�องเรียน ซึ่งเป�นบุคคล กลุ�ม
บุคคล หรือหน�วยงานท่ีพจิารณาแล�วเห็นว�าเหมาะสม โดยพิจารณาถงึความเป�นอิสระในการ
ดําเนินการตามเน้ือหาหรือประเดน็ท่ีได�รบัการร�องเรยีน เพื่อตรวจสอบเรื่องร�องเรียนหรอืการ
สอบหาข�อเท็จจริง พร�อมท้ังติดตามความคืบหน�า เพื่อให�ม่ันใจว�ามีการดําเนินการท่ีเหมาะสม
กับข�อร�องเรียนท่ีได�รับ หรือกรณีเป�นข�อเสนอแนะท่ีพจิารณาแล�วมีความเห็นว�าเป�นเรื่องสําคัญ
ท่ีมีผลต�อผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม หรือ มีผลต�อการประกอบธุรกิจของบริษัท จะเสนอเรื่อง
ดังกล�าวต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณากําหนดเป�นวาระการประชุมในการ
ประชุมผู�ถือหุ�น
1.2) บริษัทกําหนดหลักเกณฑ�การให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล�วงหน�าก�อน
วันประชุมผู�ถือหุ�นให�ชัดเจนเป�นการล�วงหน�า เพื่อแสดงถึงความเป�นธรรมและความโปร�งใสใน
การพิจารณาเพิม่หรอืไม�เพิม่วาระท่ีผู�ถือหุ�นส�วนน�อยได�เสนอมา

คุณสมบัติของผู�ถือหุ�นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล�าวข�างต�น เป�นไปตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตหิลักทรัพย�และตลาดหลักทรพัย�มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให�ผู�ถือหุ�นคนหน่ึง
หรือหลายคนซึ่งถือหุ�นและมีสิทธิออกเสยีงนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัท และเป�นการถือหุ�นอย�างต�อเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุ�นจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุม
ดังกล�าวเป�นเวลาไม�น�อยกว�า 12 เดือน และต�องถือครองหุ�นจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น มี
สิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องท่ีจะขอให�คณะกรรมการบรรจุเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นดังกล�าวข�างต�นได� 
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นน้ัน ผู�ถือหุ�นจะต�องระบุวัตถุประสงค� และรายละเอียดของ
เรื่องท่ีเสนอ พร�อมข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�ประกอบการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการนําเรื่องเข�าบรรจุเป�นวาระการประชุม ในกรณีดังต�อไปน้ี ได�แก� 
1) เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยท่ีข�อเท็จจริงมิได�แสดงถึงเหตุอันควร

สงสัยเกี่ยวกับความไม�ปกติในเรื่องดังกล�าว 
2) เรื่องท่ีอยู�นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได� 
3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให�ต�องได�รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นและบริษัท

ได�ดําเนินการกําหนดเป�นวาระการประชุมทุกครั้ง 
4) เรื่องท่ีไม�เป�นประโยชน�ต�อการดําเนินงานของบริษัท 
5) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข�อบังคับ กฎและระเบียบต�างๆ ของหน�วยราชการหรือ

หน�วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท 
6) เรื่องท่ีขัดกับวัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษัท 
7) เรื่องท่ีผู�ถือหุ�นให�ข�อมูลไม�ครบถ�วน หรือ ไม�ถูกต�อง หรือกรณีบริษัทต�องการข�อมูลเพิ่มเติม

แล�วไม�สามารถติดต�อกับผู�ถือหุ�นท่ีเสนอเรื่องได�  
8) เรื่องท่ีผู�ถือหุ�นได�เคยเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมา และ

ได�รับมติสนับสนุนด�วยเสียงท่ีน�อยกว�าร�อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท โดยท่ีข�อเท็จจริงยังไม�ได�เปล่ียนแปลงอย�างมีนัยสําคัญจากข�อเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอ
ต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นครั้งก�อน 

9) เรื่องท่ีบริษัทได�ดําเนินการแล�ว 
10) เรื่องอื่นๆ เช�น เรื่องท่ีซ้ํากับเรื่องท่ีได�เสนอมาก�อนแล�ว เป�นต�น 
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ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�ได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด บริษัทจะแจ�งเรื่องดังกล�าวให�ผู�ถือ
หุ�นทราบในการประชุมผู�ถือหุ�นในครั้งน้ัน โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล�าวไว�

ข�อเสนอท่ีจะได�รับการบรรจุเป�นวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น เลขานุการบริษัทจะ
พิจารณากล่ันกรองและนําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให�ความเห็นเพื่อบรรจุ
เป�นวาระการประชุม โดยให�ถือว�าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป�นท่ีสุด

1.3) กําหนดวิธีการให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอชื่อบุคคลให�เข�ารับการพิจารณาเพื่อดํารง
ตําแหน�งกรรมการ โดยให�เสนอชื่อผ�านเลขานุการบริษัทล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 3 เดือนก�อน
วันประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมข�อมูลประกอบการพิจารณาด�านคุณสมบัติ และการให�ความ
ยินยอมของผู�ได�รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู�ถือหุ�นท่ีจะเสนอชื่อบุคคลให�เข�ารับการพิจารณาเพื่อดํารง
ตําแหน�งกรรมการดงักล�าวข�างต�น เป�นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให�ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุ�นและ
มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท และเป�นการถือหุ�นอย�างต�อเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุ�นจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุม
ดังกล�าวเป�นเวลาไม�น�อยกว�า 12 เดือน และต�องถือครองหุ�นจนถึงวันท่ีจัดการประชุม
สามัญผู�ถือหุ�น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให�เข�ารับการพิจารณาเลือกตั้งให�ดํารงตําแหน�ง
กรรมการบริษัท

บุคคลท่ีจะได�รับการเสนอชื่อให�เข�ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน�ง
กรรมการบริษัท ต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และข�อบังคับของบริษัท รวมท้ังมีคุณสมบัติอื่นๆตามท่ี
บริษัทกําหนด คุณสมบัติของกรรมการ ได�แก� มีความรู�ความสามารถความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ�ท่ีสามารถเอื้อประโยชน�และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติ
การทํางานท่ีดี มีความเป�นอิสระ ปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการด�วยความซื่อสัตย� มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถเข�าร�วมการประชุมคณะกรรมการได�อย�างสมํ่าเสมอ เป�นต�น

รายชื่อบุคคลใดท่ีจะได�รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป�นกรรมการบริษัทน้ัน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนจะทําหน�าท่ีพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอ
ต�อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว�าจะนําเสนอรายชื่อให�แก�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือไม� โดย
ให�ถือว�าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป�นท่ีสุด

1.4)  เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธิในการแต�งตั้งกรรมการเป�นรายคน โดยการเลือกและ
แต�งตั้งกรรมการเป�นไปตามวิธีการท่ีระบุไว�ในข�อบังคับของบรษัิท ซึ่งผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนน
เสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง และในการเลือกตั้งกรรมการให�ใช�วิธีการออกเสียงเลือก
กรรมการเป�นรายบุคคล และผู�ถือหุ�นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อเป�นกรรมการได�
ไม�เกินจํานวนกรรมการท่ีเลือกตัง้ในครั้งน้ัน โดยจะแบ�งคะแนนเสียงไม�ได� และในกรณีเลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป�นกรรมการ ให�บุคคลท่ีได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป�นผู�ได�รับ
เลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ี
บุคคลซึ่งได�รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดมามีคะแนนเสียงเท�ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให�ประธานท่ีประชมุเป�นผู�ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งกรรมการท่ีได�รบัการ
แต�งตั้งจะต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถอืหุ�น มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นให�ถือคะแนนเสียงข�างมาก
ของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.5) บริษัทไม�มีนโยบายท่ีจะเพิม่วาระการประชุมผู�ถือหุ�นในท่ีประชุมโดยไม�ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�น
ทราบล�วงหน�าโดยไม�จาํเป�น โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผู�ถือหุ�นต�องใช�เวลาในการศึกษาข�อมูล
ก�อนตัดสินใจ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�มีโอกาสศึกษาข�อมูลประกอบวาระการประชุมก�อนตัดสินใจ 
รวมท้ังไม�จํากัดสิทธิในการเข�าประชุมของผู�ถือหุ�นท่ีมาสาย เป�นต�น 
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3. การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย 

บริษัทได�ให�ความสําคัญต�อสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ไม�ว�าจะเป�นผู�มีส�วนได�เสียภายใน เช�น ผู�
ถือหุ�น หรือ นักลงทุน และพนักงานของบริษัท ผู�มีส�วนได�เสียภายนอก เช�น ลูกค�า คู�ค�า เจ�าหน้ี คู�แข�งขัน
ทางการค�า สังคม และชุมชน เป�นต�น ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ได�คํานึงถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกฝ�ายตามแนวทางดังต�อไปน้ี

1. ด�านสิทธิมนุษยชน 
● บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป�นหลักปฏิบัติร�วมกัน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย� 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม�กระทําใดๆ และไม�ส�งเสริมให�มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งบริษัทจะไม�ข�องเกี่ยวกับหน�วยงาน องค�กร หรือบุคคลใดท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุก
กรณี และไม�สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน   

● บริษัทส�งเสริมการเคารพต�อสิทธิและเสรีภาพด�วยการไม�เลือกปฏิบัต ิส�งเสริมความเสมอภาคแก�
ผู�ด�อยโอกาส และคนพิการ รวมท้ังส�งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว�างหญิงชาย ไม�
แบ�งแยกเพศและชนชั้น ไม�ใช�แรงงานเด็ก 

2. ด�านเคารพทรัพย�สินทางป�ญญา 
● พนักงานทุกคนมีหน�าท่ีรักษาความลับทางการค�า อันได�แก� ข�อมูลทางธุรกิจ และข�อมูลอื่นๆท่ี

เกี่ยวข�องกับบริษัท ซึ่งพนักงานต�องปกป�องกันรักษาข�อมูลท่ีเป�นความลับของบริษัท หรือ คู�ค�า
ทางธุรกิจของบริษัท โดยภาระหน�าท่ีในการป�องกันรักษาข�อมูลน้ี จะต�อเน่ืองไปจนถึงเม่ือ
พนักงานผู�น้ันได�ออกจากบริษัท โดยจัดให�มีการสัมภาษณ�ก�อนออกจากงาน พร�อมลงนามทํา
เป�นหนังสือรับทราบไว�ด�วย

● บริษัทจะไม�เป�ดเผยข�อมูลโดยไม�ได�รับอนุญาตจนทําให�เกิดความเสียหาย ต�องรับผิดทาง
กฎหมายใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต�อง

● บริษัทไม�เรียกร�อง รับเอา หรือ ใช�ข�อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได�มาโดยวิธีการท่ีมิชอบด�วยกฎหมาย หรอื 
ผิดศีลธรรม รวมถึงบริษัทจะไม�ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค�าของผู�อื่น 

ผู�ถือหุ�น นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไว�ในกฎหมาย และข�อบังคับบริษัท เช�น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจํานวนหุ�น สิทธิในการได�รับใบหุ�น สิทธิในการเข�าประชุมผู�ถือหุ�นและออกเสียงลงคะแนน 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระในที่ประชุมผู�ถือหุ�น รวมถึงสิทธิที่จะได�รับผลตอบแทนอย�าง
เป�นธรรมแล�ว ยังได�ให�สิทธิผู�ถือหุ�นในการเสนอแนะข�อคิดเห็นต�างๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ในฐานะเจ�าของบริษัทผ�านช�องทางที่บริษัทกําหนด โดยทุกๆ ข�อคิดเห็นจะได�รับการรวบรวมเพื่อเสนอ
ต�อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต�อไป

พนักงาน บริษัทให�ความสําคัญกับพนักงานโดยถือว�าเป�นทรัพยากรที่มีค�า มุ�งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถ
พนักงานทุกคนอย�างต�อเนื่อง ให�ความมั่นใจในคุณภาพชวีิตการทาํงานของพนักงานทัดเทยีมบรษิทัชัน้
นํา มีความสุขในการทํางาน ความภาคภูมิใจ และสร�างความผูกพันต�อองค�กร ที่ผ�านมา บริษัทได�จัดทํา
โครงการต�างๆ เพื่อสนันสนุนและเสริมสร�างบรรยากาศการทํางานร�วมกัน เพื่อสร�างสรรค�ส่ิงใหม�ๆ 
เสริมศักยภาพของพนักงานให�พร�อมสําหรับการปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะการณ�ในทุกด�านที่อาจ
มีผลกระทบโดยองค�รวม นอกจากนี้ ยังให�ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงค�าตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค�า บริษัทมีความมุ�งมั่นที่จะให�ผู�ใช�สินค�าและบรกิารได�รับประโยชน�สูงสุดทั้งด�านคุณภาพและราคาเป�นธรรม 
ตลอดจนมุ�งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร�างความพึงพอใจและความผูกพันแก�ลูกค�า 
รวมทั้งจัดให�มีหน�วยงานรับผิดชอบในการให�ข�อเสนอแนะในสินค�า คําปรึกษาวิธีการแก�ป�ญหา และรับ
ข�อร�องเรียน เพื่อให�ลูกค�าได�รับความพึงพอใจอย�างที่สุดในสินค�าและบริการระดับมาตรฐานสากล

คู�ค�า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข�งขันทางการค�าที่สุจริต คํามั่นที่ให�ไว�กับลูกค�าอย�างเคร�งครัด โดยยึดถือ
การปฏิบัติตามสัญญาต�อคู�ค�าอย�างยุติธรรม สร�างความไว�วางใจ ความสัมพันธ�และความร�วมมือที่ดี 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร�วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส�ง
มอบสินค�าตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา

คู�แข�ง
ทางการค�า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข�งขันทางการค�าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด�วยความเป�น
ธรรม ภายใต�กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ผ�านมาบริษัทไม�มีข�อพิพาทใดๆ ในเรื่อง
ที่เก่ียวกับคู�แข�งทางการค�า

เจ�าหนี้ บริษัทรักษาคํามั่นสัญญาและปฏิบัติตามเง่ือนไขและหน�าที่ที่พึงมีต�อเจ�าหนี้โดยเคร�งครัด ทั้งเจ�าหนี้ทาง
ธุรกิจ เจ�าหนี้สถาบันการเงิน เป�นต�น และนอกจากนี้ บริษัทเข�าร�วมกิจกรรม/โครงการต�างๆ ของเจ�าหนี้ 
เพื่อสร�างความสัมพันธ�ที่ดีกับเจ�าหนี้อีกด�วย

3. ด�านผู�มีส�วนได�เสีย
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สังคมและ
ส�วนรวม

บริษัทจะดําเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรมต�อผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกฝ�ายและถือมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให�ดียิ่งข้ึนในทุกท�องถ่ินที่บริษัทได�เข�าไปดําเนินงานเพื่อสังคมในด�านต�างๆ รวมทั้งการช�วยเหลือ
บรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังส�งเสริมให�พนักงานและผู�เก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีที่ทําประโยชน�ให�กับชุมชนและสังคมให�เติบโตเคียงคู�กันไปอย�างยั่งยืน แม�กระทั่ง
ในช�วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทก็ยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่อง 
โดยทุ�มเทความคิดสร�างสรรค� ความรู� ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการเพื่อสังคมให�มีประสิทธิผล ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อชุมชนและสังคมสูงสุด

ส่ิงแวดล�อม บริษัทร�วมดูแลรักษาสภาพแวดล�อม และอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช�ทรัพยากรอย�างรู�
คุณค�า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย�างยั่งยืน อาทิ การนํากระดาษใช�แล�วนํากลับมาใช�ในงานชั่วคราว
ที่ไม�เป�นทางการ การส�งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ�โดยคํานึงถึงการเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม เป�นต�น 
พร�อมทั้ง ส�งเสริมให�พนักงานและผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกฝ�ายมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล�อม

การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน

1. กรรมการ ผู�บริหาร ผู�ดํารงตําแหน�งระดับบรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงินหรือเทียบเท�า และ
พนักงานในหน�วยงานท่ีเกีย่วข�องกับข�อมูลภายใน ซึ่งมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย�
ของบริษัท ต�องไม�ใช�ข�อมูลภายในก�อนเป�ดเผยสู�สาธารณชน และห�ามบุคคลดังกล�าวซื้อขาย
หลักทรัพย�ของบรษัิทโดยตนเอง คู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะไม�ว�าจะเป�นการซื้อขาย
โดยตรงหรือทางอ�อม ภายในเวลา 1 เดือน ก�อนมีการเป�ดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาํป� และหลังการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวอย�างน�อย 24 ชั่วโมง 

2. กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานท่ีอยู�ในหน�วยงานท่ีได�รับข�อมูลภายในท่ียงัไม�เป�ดเผยสู�
สาธารณชน ซึ่งอาจมีผลต�อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย�ของบรษัิท หรือบริษัทจดทะเบียน
อื่นท่ีเกี่ยวข�องกับข�อมูลภายใน ต�องไม�ทําการซื้อขายหลกัทรพัย�ของบรษัิทดังกล�าวโดยตนเอง คู�
สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลนิุติภาวะไม�ว�าจะเป�นการซือ้ขายโดยตรงหรอืทางอ�อม จนกว�าจะพ�น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต�ได�มีการเป�ดเผยข�อมูลน้ันสู�สาธารณชนแล�ว

3. กําหนดให�กรรมการและผู�บรหิารท่ีมีหน�าท่ีรายงานการถือครองหลักทรพัย�ท่ีออกโดยบรษัิท 
ซึ่งเป�นของตนเอง คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ต�อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตามข�อกําหนดท่ีเกี่ยวข�อง รวมถึงแจ�งการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย�ดังกล�าวต�อคณะกรรมการเป�นประจาํ

4. กําหนดให�กรรมการ และผู�บริหารท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัย�ท่ีออกโดย
บริษัท จะต�องแจ�งเลขานุการบรษัิทล�วงหน�าอย�างน�อย 1 วนั

5. กรรมการและผู�บรหิารจะต�องเป�ดเผยข�อมูลเกีย่วกับส�วนได�ส�วนเสยีและผู�เกีย่วข�องเพือ่ให�
คณะกรรมการได�พจิารณาธุรกรรมของบรษัิทท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� และ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน�ของบรษัิทโดยรวม ท้ังน้ี กรรมการและผู�บริหารท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียกบั
ธุรกรรมท่ีทํากับบรษัิทต�องไม�มีส�วนร�วมในการตัดสนิใจทําธุรกรรมดังกล�าว ท้ังน้ี ให�เป�นไปตาม
ขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหว�างกันของบริษัท

การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

บริษัทได�จัดทํานโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันเป�นลายลักษณ�อักษร กําหนดให�คณะกรรมการ 
ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทต�องปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างเคร�งครัด โดยต�อง
ไม�เข�าไปเกี่ยวข�องกับการกระทําท่ีเข�าข�ายคอร�รัปชันทุกรูปแบบ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม ซึ่งในป� 
2564 คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันฉบับแก�ไขแล�ว 
เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดของนโยบายต�อต�านคอร�รัปชันปรากฏบนเว็บไซต�ของบริษัท
www.interpharma.co.th หัวข�อนักลงทุนสัมพันธ� เมนูย�อย การกํากับดูแลกิจการ)

การแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน

บริษัทกําหนดให�มีนโยบายรบัเรือ่งร�องเรยีน เพื่อเป�ดโอกาสให�ผู�ท่ีพบเห็น สงสัย หรือได�รับ
ผลกระทบจากการกระทําท่ีผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทําท่ีส�อถึงการทจุรติ หรือพฤติกรรมท่ี
อาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อบริษัท ได�มีช�องทางในการร�องเรียนหรอืแจ�งเบาะแสมายงับรษัิท โดยผู�
แจ�งเรื่องร�องเรยีน ได�แก� ผู�พบเห็น ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจรติ ไม�ว�าตนเองจะได�รับความเสียหาย
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หรือผลกระทบหรือไม�ก็ตามจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการ 
ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีฝ�าฝ�น หรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข�อบังคับของบริษัท รวมถึง
การกระทําท่ีอาจส�อถึงการทุจริต

ผู�ท่ีพบเห็นการละเมิดสามารถแจ�งการพบเห็นดังกล�าวต�อคณะกรรมการตามช�องทางท่ี
บริษัทกําหนด ท้ังน้ี เรื่องท่ีถูกแจ�งเข�ามาจะถูกนําเข�าสู�กระบวนการตรวจสอบข�อเท็จจริงต�อไป และ
ผู�รายงานจะได�รับการคุ�มครองจากบริษัทอย�างดีท่ีสุด

มาตรการคุ�มครองผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน

• บริษัทจะเก็บข�อมูลและตัวตนของผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน และผู�ถูกร�องเรียน เป�นความลับ
• บริษัทจะเป�ดเผยข�อมูลเท�าท่ีจําเป�น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู�รายงาน

แหล�งท่ีมาของข�อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง
• ผู�ท่ีได�รับความเสียหายจะได�รับการบรรเทาความเสียหายด�วยกระบวนการท่ีเหมาะสม และเป�น

ธรรม
• บรษัิทจะไม�กระทําการใดอันไม�เป�นธรรมต�อผู�แจ�งเบาะแสหรือผู�ร�องเรียน ไม�ว�าจะโดยการปล่ียน

แปลงตําแหน�งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน สั่งพักงาน เลิกจ�าง หรือกระทําการอื่นใดท่ีมี
ลักษณะเป�นการปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรมต�อผู�แจ�งเบาะแสหรือผู�ร�องเรียน หรือผู�ให�ความร�วมมือ
ในการตรวจสอบข�อเท็จจริง

ช�องทางในการแจ�งเบาะแส หรือ ร�องเรียนการแจ�งเบาะแสการกระทําผิดหรือข�อร�องเรียน
(1) ทางไปรษณีย� หรือนําส�งท่ี

ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร� ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

(1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส� หรือ อีเมล comsec@interpharma.co.th
เว็บไซต�ของบริษัท www.interpharma.co.tth

กระบวนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

บริษัทเป�ดโอกาสให�พนักงานมีช�องทางการร�องเรียนและแสดงความเห็นอย�างเป�นอิสระ เพื่อเป�น
แนวทางสู�การพัฒนาและสร�างความย่ังยืนให�กับองค�กร ดังน้ี
(1)  เม่ือได�รับการแจ�งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให�ผู�ตรวจสอบภายใน หรือ

แต�งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง เป�นผู�กล่ันกรองสืบสวนข�อเท็จจริง และแจ�งผลการ
ตรวจสอบเป�นระยะให�ผู�แจ�งเบาะแสหรือผู�ร�องเรียนได�ทราบ

(2)   หากการสืบสวนข�อเท็จจริงแล�วพบว�าข�อมูล หรือหลักฐานท่ีมีเหตุผลอันควรเชื่อได�ว�าผู�ถูก
กล�าวหาได�กระทําผิดจริง บริษัทจะให�สิทธิผู�ถูกกล�าวหาได�รับทราบข�อกล�าวหา และพิสูจน�
ตนเอง โดยการหาข�อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ท่ีแสดงให�เห็นว�าตนเองไม�มีส�วนเกี่ยวข�องกับ
การกระทําผิดตามท่ีถูกกล�าวหา

(3)  หากผู�ถูกกล�าวหาได�กระทําผิดจริง ผู�กระทําผิดไม�ว�าจะเป�นกรรมการ ผู�บริหาร หรือพนักงาน 
ถือว�าเป�นการกระทําผิดจะต�องได�รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว� 
และหากการกระทําผิดน้ันเป�นการกระทําท่ีผิดต�อกฎหมาย ผู�กระทําผิดน้ันอาจจะต�องได�รับ
โทษทางกฎหมาย ท้ังน้ีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คําตัดสินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบถือเป�นอันสิ้นสุด

(4)  การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ หรือ เลขานุการบริษัท 
รายงานต�อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให�ผู�มีส�วนได�เสียซึ่งเป�นผู�ร�องเรียนทราบ 
หากผู�ร�องเรียนเป�ดเผยตนเอง
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จรรยาบรรณธรุกจิ 

คณะกรรมการบริษัทได�ส�งเสริมให�จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจในการดําเนินธุรกิจ สําหรับ
กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ได�ยึดถือและปฏิบัติโดยถือความรับผิดชอบท่ัวกัน รวมถึงส�งเสริมให�
เกิดการปฏิบัติ และติดตามการปฏิบัติน้ัน เพื่อประโยชน�สูงสุดแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของบริษัท ตลอดจน
สร�างความน�าเชื่อถือในการดําเนินกิจการอันจะทําให�บริ ษัทเติบโตอย�างย่ังยืน ซึ่ งในป� 2564 
คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาทบทวนและอนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจฉบับแก�ไขแล�ว เม่ือวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต�ของบริษัท www.interpharma.co.th หัวข�อนัก
ลงทุนสัมพันธ� เมนูย�อยการกํากับดูแลกิจการ)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกํากับดูแลกิจการในรอบป� 2564

คณะกรรมการบริษัทได�มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย�อย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2564 
เม่ือวัน 9 พฤศจิกายน 2564 โดยหัวข�อท่ีมีการปรับปรุงในป�ท่ีผ�านมา โดยสรุป คือ 

1. คณะกรรมการบริษัทได�มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งจากเดิมบริษัท
จัดทําตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 2555 แบ�งออกเป�น 5 
หมวด และได�แก�ไขปรับปรุงให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนป� 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ซึ่ง
บริษัทยังคงถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 2555 
พร�อมกับนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 2560 มาประกอบใช�
เพื่อเป�นแนวปฏิบัติท่ีดีของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทได�มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให�ครอบคลุมด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

3. คณะกรรมการบริษัทได�มีการปรับปรุงองค�ประกอบ หน�าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให�ครอบคลุมด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีได�แก� กําหนดนโยบายให�
กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน�งต�อเน่ืองไม�เกิน 9 ป� นับจากวันท่ีได�รับการแต�งตั้งให�ดํารง
ตําแหน�งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต�งตั้งกรรมการอิสระน้ันให�ดํารงตําแหน�งต�อไป 
คณะกรรมการจะพิจารณาอย�างสมเหตุสมผลถึงความจําเป�นดังกล�าว และเพิ่มการกําหนด
องค�ประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการลงมติในท่ีประชุมจะต�องมีกรรมการอยู�ไม�น�อยกว�า
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด

ผลสรุปจากการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการประจําป� 2564

1. บริษัทได�รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�
2564 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย

2. บริษัทได�รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือ 
คะแนนในช�วงร�อยละ 90-100
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โครงสร�างการกาํกบัดแูลกจิการ

โครงสร�างการจัดการของบรษัิท ประกอบด�วย คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน และคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห�งพระราชบัญญตัิบรษัิทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข�อง

แผนภาพโครงสร�างการจัดการของบรษัิท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบรษิทั

1. องค�ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท

ตามข�อบังคับและกฏบัตรของคณะกรรมการบรษัิทได�กําหนดองค�ประกอบของ
คณะกรรมการดังน้ี
• มีจํานวนไม�น�อยกว�า 5 คน แต�ไม�เกิน 15 คน
• มีกรรมการอิสระไม�น�อยกว�า 3 คน (หลักการกํากับดูแลกจิการท่ีดีของบรษัิทกาํหนดให�

มีกรรมการอิสระไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึง)
• กรรมการอย�างน�อย 1 คน ต�องมีความรู�ด�านบัญชีและการเงิน
ท้ังน้ี ป�จจุบันคณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย� ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม 2564 มีกรรมการจาํนวน 7 คน ประกอบด�วย
• กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหาร 4 คน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 57.14 ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด
• กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเกินกว�ากึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ

57.14 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด
• กรรมการท่ีเป�นผู�บรหิาร 3 คน
• กรรมการท่ีเป�นผู�หญงิ 3 คน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 42.86 ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด
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2. ข�อมูลคณะกรรมการและผู�มีอํานาจควบคุมบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด�วย

ชื่อ ตําแหน�ง
1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพัฒนาความยัง่ยืน
2. ศ. ดร. ศันสนีย�  ไชยโรจน� กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยัง่ยืน

3. นายกําธร  ศิลาอ�อน1 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยัง่ยืน

4. ดร. เปาว�  ศรีประเสริฐสุข2 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยัง่ยืน

5. ดร. ตฤณวรรธน�  ธนิตนิธิพันธ� กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน /
กรรมการบรหิารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการบรหิาร
(กรรมการผู�มอํีานาจลงนามผูกพันบรษิัท)

6. นางสาวสุภาภรณ�  ฤกษ�พิทักษ�พาณิช กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการบรหิาร 
(กรรมการผู�มอํีานาจลงนามผูกพันบรษิัท)

7. นางสาวนภาภรณ�  เดชอัคราช กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการบรหิาร
(กรรมการผู�มอํีานาจลงนามผูกพันบรษิัท)

หมายเหต:ุ
1 นายกําธร ศิลาอ�อน ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทนนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564
2 ดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564

โดยมี นางสาวชมภูนุช มีหวัง ทําหน�าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร�างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ซึ่งเป�นจํานวนที่ไม�น�อยกว�าหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม�น�อยกว�า 3 คน โดยกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติเป�นไปตามหลักเกณฑ�ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� ลงลายมือชื่อร�วมกับ นางสาวนภาภรณ� เดชอัคราช หรือ 
นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช รวมเป�นสองคนและประทับตราสาํคัญของบรษัิท 

วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตําแหน�งจํานวน 1 ใน 3 
ของกรรมการท้ังหมด ถ�าจํานวนกรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวน
ใกล�ท่ีสุดกับส�วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน�งอาจได�รับเลือกให�กลับเข�ามารับตําแหน�งได� 
ท้ังน้ี กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในป�แรกและป�ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให�จับ
สลากกัน ส�วนป�ต�อๆไป ให�กรรมการคนท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดเป�นผู�ออกจากตําแหน�ง  

คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดนโยบายให�กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน�งต�อเน่ืองไม�
เกิน 9 ป� นับจากวันท่ีได�รับการแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต�งตั้ง
กรรมการอิสระน้ันให�ดํารงตําแหน�งต�อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย�างสมเหตุสมผลถึงความ
จําเป�นดังกล�าว

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดหลักเกณฑ�ในการดํารงตําแหน�งในบริษัทอื่นของ
กรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหน�งหลายบริษัท และ
เพื่อให�ม่ันใจว�ากรรมการสามารถทุ�มเทเวลาในการปฏิบัติหน�าท่ีในบริษัทได�อย�างเพียงพอ โดยกําหนด
จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต�ละคนจะไปดํารงตําแหน�งให�เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพ
ธุรกิจของบริษัท แต�รวมแล�วไม�เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
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ขอบเขตอํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการ
กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ�ทางธุรกิจของบรษัิทเพื่อประโยชน�สงูสดุของบรษัิทและผู�ถอืหุ�น และ
การติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ ของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทยังมี
อํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย ข�อบังคับ วัตถุประสงค� และมติของท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัท โดยรวมถึงอํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท

และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป�าหมายแผนการดําเนินงาน กลยุทธ�ทางธุรกิจและ

งบประมาณประจําป�ของบริษัท

3. กํากับดูแลการบรหิารงานและผลการปฎิบัติงานของประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร ฝ�ายจัดการ หรือ

บุคคลใดๆ ซึ่งได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีดังกล�าว  เพื่อให�เป�นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนด 
4. จัดให�มีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป�นลายลักษณ�อักษร 

และการปรับใช�นโยบายดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให�เชื่อม่ันได�ว�าบริษัทมีความ

รับผิดชอบต�อผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกกลุ�มด�วยความเป�นธรรม

5. ส�งเสริมให�พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 

จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต�อต�านทุจรติหรอืคอร�รปัชันของบรษัิท  พร�อมท้ังกํากบั
ดูแลให�มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  เพื่อลดความเสี่ยงด�าน

การทุจริตและคอร�รัปชัน และการใช�อํานาจอย�างไม�ถูกต�อง รวมท้ังป�องกันการกระทําผิด

กฎหมาย 

6. กําหนดอํานาจอนุมัติในเรื่องต�างๆ นอกเหนือจากอํานาจท่ีได�มอบหมายให�ประธานเจ�าหน�าท่ี

บริหารไว�ในข�อกําหนดบริษัท ได�แก� การอนุมัติงบประมาณการลงทุน การดําเนินโครงการ
ต�างๆ ของบริษัท และบริษัทย�อย ตลอดจนอนุมัติการเข�าทําสัญญา ท่ีสําคัญ รวมถึงการ

แต�งตั้งกรรมการท่ีออกระหว�างป� การแต�งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกําหนดรายชื่อ

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท การกําหนดวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� และ

การจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล

7. แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการชุดย�อยอื่นใด และกําหนดอํานาจหน�าท่ี
ของคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าว เพื่อช�วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีของ

คณะกรรมการ 

8. พิจารณาถึงป�จจัยเสี่ยงสําคัญท่ีอาจเกิดข้ึน และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอย�างครบถ�วนและครอบคลุม ดูแลให�ผู�บริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ความเสี่ยงดังกล�าว ตลอดจนจัดให�มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล

9. สอดส�องดูแลและจัดการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึง

รายการท่ี เกี่ยวโยงกัน ให�ความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความสําคัญตาม

อํานาจการอนุมัติ โดยมุ�งเน�นให�เกดิประโยชน�สูงสดุต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยรวม

10. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏบัิติหน�าท่ีของตนเองและของประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิารอย�าง
สมํ่าเสมอ

11. จัดให�มีระบบหรือกลไกการกําหนดค�าตอบแทนผู�บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเหมาะสม 

สอดคล�องกับผลการดําเนินงาน เพื่อก�อให�เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
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12. เป�นผู�นําและเป�นแบบอย�างในการปฏบัิติงานท่ีดี มีจรรยาบรรณ สอดคล�องกับนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษัิท
13. จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบรษัิท 

14. จัดให�มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข�ามารบัผิดชอบในตําแหน�งบรหิารท่ีสําคัญทุกระดับ

อย�างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร�งใสเป�นธรรม โดยผู�บริหารระดบัสูงของ

บริษัท ตั้งแต�ระดับผู�อํานวยการขึน้ไปถงึประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิาร จะได�รับการแต�งตัง้โดยใช�
มติเสียงข�างมากของคณะกรรมการบรษัิท

15. ต�องรายงานให�บรษัิททราบถึงการมีส�วนได�เสียของตนเองและผู�เกี่ยวข�องซึ่งเป�นส�วนได�เสยี

เกี่ยวกับการบริหารจดัการของบริษัทและ/หรอืบรษัิทย�อย

16. กรรมการบรษัิททุกคน มีหน�าท่ีต�องเข�าร�วมประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู�

ถือหุ�นทุกครั้ง หากมีภารกิจสําคัญท่ีไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�ให�แจ�งต�อประธาน
กรรมการบรษัิท

17. พิจารณาอนุมัติการทํารายการได�มาหรือจาํหน�ายไปซึ่งสินทรัพย� เว�นแต�รายการดังกล�าว

จะต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดงักล�าวจะเป�นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรอื ประกาศ ข�อบังคับและ/หรือระเบียบท่ี

เกี่ยวข�องของตลาดหลักทรพัย�ฯ 
18. พิจารณาอนุมัติทํารายการเกี่ยวโยงกัน เว�นแต�รายการดังกล�าวจะต�องได�รบัอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล�าวจะเป�นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนและ/หรอื ประกาศ ข�อบังคับและ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข�องของตลาด

หลักทรัพย�ฯ

19. จัดให�มีการประชมุระหว�างกนัของกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหาร เพื่ออภิปรายท่ัวไปเกี่ยวกับ
การจัดการ หรือ ปรึกษาหารือประเด็นต�างๆ  เพื่อปรับปรงุพฒันาด�านต�างๆ อย�างน�อยป�

ละ 1 ครั้ง และแจ�งผลแก�ประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิารทราบและดําเนินการเกี่ยวกับประเดน็

ดังกล�าว และรายงานแก�ท่ีประชมุทราบในการประชุมคราวต�อไป

20. แต�งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทําหน�าท่ีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให�กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด โดย

บุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได�ตามท่ี

เห็นสมควร โดยอยู�ภายใต�การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจ

มอบหมายเพื่อให�บุคคลดังกล�าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และ

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก�ไขการมอบอํานาจน้ันๆ ได�เม่ือเห็นสมควร

ท้ังน้ี การมอบหมายอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทน้ัน จะไม�
มีลักษณะเป�นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช�วงท่ีทําให�คณะกรรมการบริษัท หรือผู�รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
(ตามท่ีนิยามไว�ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส�วนได�เสีย หรืออาจได�รับประโยชน�ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย�อยของบริษัท ยกเว�นเป�นการอนุมัติ
รายการธุรกิจปกติ และเป�นไปตามเล่ือนไขการค�าโดยท่ัวไป หรือเป�นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ�
ท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว�

หน�าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั

เพื่อให�การแบ�งแยกอํานาจหน�าท่ีในเรื่องการกําหนดนโยบายและการบริหารงานของ
บริษัทแยกจากกันอย�างชัดเจน บริษัทจึงกําหนดให�ประธานกรรมการ และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร
เป�นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน�าท่ี ดังน้ี
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1. เป�นผู�นําของคณะกรรมการบริษัทและเป�นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.1 กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร�วมกับกรรมการผู�จัดการ

ใหญ� และมีมาตรการท่ีดูแลให�เรื่องสําคัญได�ถูกบรรจุเป�นวาระการประชุม
1.2 จัดสรรเวลาอย�างเพียงพอท่ีฝ�ายจัดการจะเสนอเรือ่ง และมากพอท่ีกรรมการ

จะอภิปรายประเด็นสําคัญกันอย�างรอบคอบโดยท่ัวกัน
1.3 ส�งเสริมให�กรรมการมีการใช�ดุลยพินิจและแสดงความเห็นได�อย�างเป�นอิสระ

2. เป�นผู�นําในการประชุมผู�ถือหุ�นให�เป�นไปตามระเบียบวาระ ข�อบังคับของบริษัท และ
กฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให�เหมาะสม รวมท้ังเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นแสดงความคิดเห็นอย�างเท�าเทียม 
และดูแลให�มีการตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�นอย�างเหมาะสมและโปร�งใส

3. กํากับดูแลให�การดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักขององค�กร

4. ส�งเสริมและสนับสนุนให�กรรมการทุกท�านมีส�วนร�วมในการทําให�เกิดวัฒนธรรมองค�กรท่ี
มีจริยธรรมและดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

5. สนับสนุนให�เกิดการประสานความร�วมมือกันระหว�างคณะกรรมการ ฝ�ายจัดการ และ
เลขานุการบริษัท เพื่อให�ทุกฝ�ายสามารถทํางานร�วมกันได�อย�างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

6. กํากับดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลและการจัดการอย�างโปร�งใส ในกรณีท่ีมีความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน�

7. กํากับดูแลให�คณะกรรมการบริษัทมีองค�ประกอบ และโครงสร�างให�มีความเหมาะสม และ
หลากหลาย

8. กํากับดูแลให�การปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย�อย
ต�าง ๆ และกรรมการบริษัทรายบุคคล เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

9. กํากับดูแลให�มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย�อย กรรมการรายบุคคล และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร พร�อมสนับสนุนให�กรรมการทุกท�านแสวงหา
แนวทางพัฒนาปรับปรุงการทําหน�าท่ีของตนอย�างต�อเน่ือง

10. เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกรรมการท่ีเป�นผู�บริหารและกรรมการท่ีไม�เป�น
ผู�บริหาร และระหว�างคณะกรรมการและฝ�ายจัดการ

การดาํรงตาํแหน�งในคณะกรรมการชดุย�อยของบรษิทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการ AC NRC CG/SD RMC

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร - - ประธาน -
2. ศ. ดร. ศันสนีย� ไชยโรจน� กรรมการ - กรรมการ ประธาน
3. นายกําธร                 ศิลาอ�อน ประธาน ประธาน กรรมการ -
4. ดร. เปาว�                  ศรีประเสริฐสุข กรรมการ กรรมการ กรรมการ
5. ดร. ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� - กรรมการ - กรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช - - - กรรมการ
7. นางสาวนภาภรณ� เดชอัคราช - - - กรรมการ

หมายเหตุ :
AC = คณะกรรมการตรวจสอบ NRC =คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน
CG/SD = คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยนื RMC = คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการชดุย�อย

คณะกรรมการชุดย�อยของบริษัท ประกอบด�วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค�าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาสู�ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน�าท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให�
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าวมีสิทธิหน�าท่ีตามท่ีได�
กําหนดไว�ในขอบเขตอํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อย ดังต�อไปน้ี
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันท่ี  24 กุมภาพันธ� 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 คน ประกอบด�วย

ชื่อ ตําแหน�ง
1. นายกําธร ศิลาอ�อน 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ศ. ดร. ศันสนีย� ไชยโรจน� กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข2 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:
1 นายกําธร ศิลาอ�อน ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564
2 ดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564

โดยมีนายกําธร ศิลาอ�อน เป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอท่ีจะทําหน�าท่ีในการสอบ
ทานความน�าเชื่อถือของงบการเงิน โดย นายกําธร ศิลาอ�อน จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
มีนางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดาํรงตาํแหน�งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 3 ป� นับตั้งแต�วันท่ีได�รับแต�งตั้ง 
กรรมการตรวจสอบซึง่พ�นตําแหน�งตามวาระอาจได�รับการแต�งตัง้ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งได�อกี ให�
กรรมการตรวจสอบท่ีพ�นตําแหน�งตามวาระอยู�รกัษาการในตําแหน�งเพือ่ปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าจะมี
การแต�งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตําแหน�ง กรณีท่ีตําแหน�งกรรมการตรวจสอบว�างลงเพราะเหตุอื่น
ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการบรษัิทหรือท่ีประชมุผู�ถือหุ�นเลือกกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามเข�าเป�นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเข�าดาํรง
ตําแหน�งแทนน้ันจะอยู�ในตาํแหน�งได�เพียงวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและเพียงพอ
2. สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)    ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระของ
หน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณาแต�งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�าง
หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน�วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให�บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระเพื่อทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบ
บัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว รวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�
มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�
เป�นไปตามกฎหมายและข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� ท้ังน้ี เพื่อให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าว
สมเหตุสมผลและเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป�ของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล�าวต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต�องประกอบด�วย
ข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไป

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเชื่อถือได�ของรายงานทางการ
เงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาด

หลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาด หลักทรัพย� หรือ กฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับ
ธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
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(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข�าร�วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน

(ช) ความเห็นหรือข�อสังเกตุโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจาก
การปฎิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตร

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขต
หน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณา คัดเลือก แต�งตั้ง บริษัทภายนอกเพื่อความเป�นอิสระในการทําหน�าท่ีเป�นผู�
ตรวจสอบภายในของบริษัท และเสนอค�าตอบแทนของบริษัทภายนอกดังกล�าว รวมท้ังเข�าร�วมประชุม
กับผู�ตรวจสอบภายในโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

8. พิจารณาให�ความเห็นชอบในการแต�งตั้ง โยกย�าย หรือ เลิกจ�าง รวมท้ังการประเมินผล
งานของบริษัทภายนอกท่ีทําหน�าท่ีผู�ตรวจสอบภายใน 

9 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรของผู�ตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบป�ละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจําเป�น

และความเหมาะสม
11. ปฎิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือ
การกระทําดังต�อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ให�คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให�คณะกรรมการ
บริษัทดําเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร�องท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อบังคับและประกาศของตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข�อง และมีผลใช�บังคับกับบริษัทและ / หรือ
ธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารไม�ดําเนินการให�มีการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลา
ข�างต�น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว�ามีรายการหรือการกระทําตามข�างต�นต�อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ
ไทย

ท้ังน้ี บริษัทยังไม�มีฝ�ายตรวจสอบภายใน จึงได�ว�าจ�าง บริษัท ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง 
จํากัด ซึ่งเป�นบุคคลภายนอกและไม�มีความเกี่ยวข�องใดๆ กับบริษัทเป�นผู�ตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) โดยทําหน�าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให�ม่ันใจว�าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน ประกอบด�วย กรรมการอย�างน�อย 3 ท�าน 

และต�องมีกรรมการอิสระอย�างน�อยกึง่หน่ึง โดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทนต�อง
เป�นกรรมการอิสระ

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน มีจํานวน 3 
ท�าน ประกอบด�วย

หมายเหตุ:
1 นายกําธร ศิลาอ�อน ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564
2 ดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564

โดยมี นางอภิร�มณ โพธ์ิศรี ทําหน�าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน

ชื่อ ตําแหน�ง

1. นายกําธร  ศิลาอ�อน1 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน

2. ดร. เปาว�  ศรีประเสริฐสุข2 กรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน

3. ดร. ตฤณวรรธน�  ธนิตนิธิพันธ� กรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน
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วาระการดาํรงตาํแหน�ง

กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับเลือกเข�ามา
ดํารงตําแหน�งใหม�ก็ได� โดยผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพ�น
ตําแหน�งตามวาระแล�ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนอาจพ�นจากตําแหน�งเม่ือ ตาย 
ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

• การสรรหา
1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และ 

ผู�บริหารสูงสุด
2. พิจารณาโครงสร�าง ขนาด และองค�ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย�อยให�มีความเหมาะสมกับกลยุทธ�ของบริษัท และสถานการณ�
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให�ดํารงตําแหน�งกรรมการ
บริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มีตําแหน�งว�างลง และ/หรือ แต�งตั้งเพิ่ม โดยคํานึงถึง
ความหลากหลาย ทางด�านความรู� ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ�ท่ี
เป�นประโยชน�ต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา

4. สนับสนุนให�บริษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอรายชื่อบุคคลเข�ารับการ
สรรหาเป�นกรรมการบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป�นกรรมการใน
คณะกรรมการ ชุดย�อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต�งตั้งตาม
ความเหมาะสม หรือเม่ือมีตําแหน�งว�างลง

6. พิจารณาคุณสมบัติของผู�บริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ของบริษัท รวมท้ังสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให�ดํารงดังกล�าว 
เม่ือมีตําแหน�งว�างลง โดยให�ครอบคลุมท้ังในด�านการศึกษา ประสบการณ� 
ความรู� ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนนําป�จจัยด�านสภาพแวดล�อมและภาวะการ
แข�งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด�วย

7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน�งผู�บริหารสูงสุดของบริษัท พร�อมท้ัง
รายชื่อผู�ท่ี เหมาะสมท่ีจะได�รับการพิจารณาสืบทอดตําแหน�งอย�างสมํ่าเสมอ และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต�งตั้งเม่ือตําแหน�งว�างลง

8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• การพจิารณาค�าตอบแทน

1. ดูแลให�กรรมการ และผู�บริหารระดับสูงของบริษัทได�รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
หน�าท่ี ความรับผิดชอบท่ีมีต�อบริษัท โดยกรรมการท่ีได�รับมอบหมายให�มีหน�าท่ี
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได�รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายน้ัน

2. กําหนดค�าตอบแทนท่ีจําเป�นและเหมาะสมท้ังท่ีเป�นตัวเงินและมิใช�ตัวเงินของ
กรรมการ โดยเชื่อมโยงค�าตอบแทนกับภาระหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน ผล
การดําเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล�ายคลึง
กัน และประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได�รับจากกรรมการ เพื่อให�สามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพและศักยภาพ โดยเสนอให�คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให�ความเห็นชอบก�อนนําเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อขออนุมัติ

3. พิจารณาอนุมัติ และทบทวนโครงสร�างองค�ประกอบค�าตอบแทนสําหรับผู�บริหาร
สูงสุดของบริษัท รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป� และพิจารณาปรับ
อัตราค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมให�แก�ผู�บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต�อคณะกรรมการบริษัท

4. รับทราบเกณฑ�และแนวทางจัดสรรงบประมาณโบนัส (Performance Bonus) 
และการปรับเงินเดือนประจําป�ของพนักงานและผู�บริหารขึ้นไป โดยพิจารณาจาก
ป�จจัยองค�ประกอบด�านต�างๆ อาทิ ผลประกอบการของบริษัท อุตสาหกรรม
เดียวกันหรืออุตสาหกรรมท่ีใกล�เคียง เป�นต�น เพื่อจัดทําภายใต�กรอบงบประมาณ
ประจํ าป� และห ลักการบริ ห ารค� าตอบแทน ท่ีผลตอบแทนรวม (Total 
Compensation) ตามท่ีบริษัทกําหนด

5. ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวข�องกับการกําหนดค�าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
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โดยฝ�ายบริหาร และหน�วยงานต�างๆ จะต�องรายงานหรือนําเสนอข�อมูลและเอกสารท่ี
เกี่ยวข�องต�อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนให�บรรลุตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนจะมีการพิจารณาทบทวนกฎ
บัตรป�ละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจําเป�นและความเหมาะสม

3) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาความยัง่ยนื

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน ประกอบด�วยกรรมการอิสระท้ังคณะ ซึ่งได�รับ
การแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความ
ย่ังยืนมีจํานวน 4 ท�าน ประกอบด�วย

หมายเหตุ:
1 นายกําธร ศิลาอ�อน ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564
2 ดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข ดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564

โดยมี นางสาวชมภูนุช มีหวัง ทําหน�าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพัฒนาความยั่งยนื

วาระการดาํรงตาํแหน�ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืนมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 3 
ป� นับตั้งแต�วันท่ีได�รับแต�งตั้ง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืนซึ่งพ�นตําแหน�งตาม
วาระอาจได�รับการแต�งตั้งให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งได�อีก

ขอบเขตอาํนาจ หน�าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการ
พัฒนาความยัง่ยนื

1. พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบาย
กํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม 
สิ่งแวดล�อม นโยบายเพื่อพัฒนาอย�างย่ังยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น
ใดท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อ
ก�อให�เกิดความโปร�งใสเป�นธรรมและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย�างย่ังยืน

2. ดูแลให�ฝ�ายบริหารจัดการนํานโยบายและแนวปฏิบัติต�างๆ ในข�อ 1 ไปใช�พัฒนา
บริษัทอย�างต�อเน่ือง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล�าวต�องสอดคล�องและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข�อเสนอแนะของหน�วยงานท่ีกํากับดูแล หรือ 
เกี่ยวข�องและเทียบเคียงได�กับมาตรฐานสากล

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต�างๆ ภายในองค�กรให�สอดคล�องกับจรรยาบรรณและ
แนวปฏิบัติท่ีดีตามท่ีได�กําหนดไว�

4. ติดตามและสั่งการในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการและพนักงานมีประเด็น
ในการไม�ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีวางไว�

5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค�กร ตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและนโยบายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อรายงานแก�คณะกรรมการบริษัท และ
องค�กรภายนอกตามความเหมาะสม

6. กํากับดูแลให�มีนโยบายต�อต�านคอร�รัปชันท่ีเหมาะสมเพียงพอต�อการดําเนินธุรกิจ
7. การพัฒนาอย�างย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต�อผู�มี

ส�วนได�เสียทุกฝ�าย เพื่อประโยชน�ร�วมกันอย�างย่ังยืน ซึ่งครอบคลุมท้ังด�านเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล�อม ภายใต�หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี

8. ให�คําปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารอันเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน
ด�านการพัฒนาสู�ความย่ังยืน

9. มีอํานาจเชิญฝ�ายจัดการ ผู�บริหาร หรือ บุคคลใดท่ีเกี่ยวข�องของบริษัทมาให�
ความเห็น เข�าร�วมประชุม หรือ ให�ข�อมูลท่ีเกี่ยวข�อง

10.   การปฏิบัติหน�าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ชื่อ ตําแหน�ง

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความย่ังยืน

2. ศ. ดร. ศันสนีย�   ไชยโรจน� กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน

3. นายกําธร  ศิลาอ�อน1 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน

4. ดร. เปาว�  ศรีประเสริฐสุข2 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน
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4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด�วยกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร 
ซึ่งได�รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวน 4 ท�าน ประกอบด�วย

โดยมี นางสาวนภาภรณ� เดชอัคราช เป�นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

วาระการดาํรงตาํแหน�งของกรรมการบรหิารความเสีย่ง
กรรมการบรหิารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตาํแหน�งคราวละไม�เกิน 3 ป� นับจากวันท่ีได�รับการ

แต�งตั้ง นอกจากพ�นตําแหน�งตามวาระแล�ว กรรมการบรหิารความเสี่ยงอาจพ�นจากตําแหน�งเม่ือ ตาย 
ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอาํนาจ หน�าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได� (Risk Appetite) และ
ระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ีองค�กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนําเสนอนโยบายการ
บรหิารความเสี่ยงให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต�องครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต�าง ๆ ท้ังจากภายนอกและภายในองค�กรท่ีสําคัญ

2. วางกลยุทธ�และแผนการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงให�สอดคล�องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลให�มีระบบหรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได�

3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให�บริษัทมีการบริหาร
และดําเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทกําหนด ตลอดจนการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�ท่ีกําหนด

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดําเนินการเพื่อให�ม่ันใจได�ว�าองค�กร
มีการจัดการความเสี่ยงอย�างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการ
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด

5. พิจารณาการปรับปรุง แก�ไข และให�ความเห็นต�อนโยบาย แผนงาน และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด�านต�าง ๆ และนําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางท่ีต�องปรับปรุงแก�ไข รวมถึงผล
การดําเนินการต�อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. กํากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให�เกิดความร�วมมือในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง
อย�างต�อเน่ือง เพื่อให�การบริหารความเสี่ยงเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ     

8. มีอํานาจในการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน�าท่ีด�านบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ให�คําแนะนําแก�คณะกรรมการบริษัทและฝ�ายบริหารเรื่องการบริหารความเสี่ยง
10. รายงานต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

การประเมินสถานะความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
การดําเนินงาน รวมถึงวิธีป�องกันและสิ่งท่ีต�องดําเนินการปรับปรุงแก�ไข ในกรณี
ท่ีมี เรื่องสําคัญซึ่งกระทบต�อบริ ษัทอย�างมีนัยสําคัญ ต�องรายงานต�อ
คณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

11.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงป�ละ 1 ครั้ง หรือ ตาม

ความจําเป�นและความเหมาะสม

ชื่อ ตําแหน�ง

1. ศ. ดร. ศันสนีย� ไชยโรจน� ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

2. ดร. ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� กรรมการบรหิารความเสี่ยง

3. น.ส. สุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช กรรมการบรหิารความเสี่ยง

4. น.ส. นภาภรณ� เดชอัคราช กรรมการบรหิารความเสี่ยง
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5) คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วย กรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร ผู�บริหาร และหัวหน�าสายงานต�าง ๆ 
ซึ่งได�รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2564

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 9 ท�าน ประกอบด�วย

คณะกรรมการบริหารมีการจดัประชุมอย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง ในป� 2564 มีการจัด
ประชุมจํานวน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารได�เข�าร�วมประชมุทุกท�าน คิดเป�นร�อยละ 100

ขอบเขตอาํนาจ หน�าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
1. นําเสนอเป�าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําป�ของบริษัท การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงินนโยบาย การบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองข�อเสนอของฝ�ายบริหารเพื่อนําเสนอต�อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให�เป�นไปตามนโยบาย 
เป�าหมาย กลยุทธ� แผนงาน เป�าหมายท่ีกําหนดไว� และงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให�ข�อเสนอแนะการบริหารจัดการ
แก�ผู�บริหารระดับสูง

3. พิจารณาการเข�าทํารายการประเภทต�าง ๆ  ตามระดับอํานาจดําเนินการ (“Table of 
Authority”) อาทิเช�น
- พิจารณาอนุมัติการใช�จ�ายเงินเพือ่การลงทุน การจัดทําธุรกรรมทางการเงนิกับ

สถาบันการเงนิเพือ่เป�ดบัญชี กู�ยืม จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่นใด เพื่อการทํา
ธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต�วงเงนิท่ีคณะกรรมการบรษัิทได�กําหนด

- กําหนดโครงสร�างองค�กร (Organization Chart)
- พิจารณาอนุมัติการว�าจ�าง/เลกิจ�าง และกําหนดค�าตอบแทนของผู�บรหิารระดับสูง

ระดับรองกรรมการผู�จดัการ
- ปฏิบัติหน�าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเป�นธุรกรรมปกตธุิรกิจตลอดจนการดําเนินงานท่ีเป�น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกตขิองบรษัิทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค�าท่ัวไป ในวงเงินแต�ละรายการ
ไม�เกิน 100 ล�านบาท แต�ไม�เกินงบประมาณท่ีได�รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติในหลักการไว�แล�ว ท�งน้ี ภายใต�บังคับของ
หลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย�และตลาดหลักทรพัย� รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เกี่ยวกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได�มา
จําหน�ายไปซึ่งสินทรพัย�

5. พิจารณาการเสนอจ�ายเงนิป�นผลระหว�างกาลหรือเงินป�นผลประจาํป� เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัท อนุมัติหรือเห็นชอบ เพื่อเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นต�อไปแล�วแต�กรณี

6. พิจารณาอนุมัติเงนิป�นผลระหว�างกาลของบรษัิทย�อย
7. พิจารณาอนุมัติการทํารายการระหว�างกันใด ๆ ท่ีไม�เข�าข�ายเป�นผู�มีส�วนได�เสียซึ่งเป�น

รายการ มีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะเดยีวกับท่ีวิญูจะพึงกระทํากบัคู�สัญญาท่ัวไปใน
สถานการณ� เดียวกันด�วยอํานาจต�อรองทางการค�าท่ีปราศจากอิทธิพลระหว�างบริษัทและ
บริษัทย�อยกับกรรมการ ผู�บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข�อง ตลอดจนดําเนินการใน
ขั้นตอนต�าง ๆ ท่ีจําเป�นเกี่ยวเน่ือง ในการทําธุรกรรมน้ัน ๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให�
บุคคลใดดําเนินการในเรือ่งดังกล�าวภายใต� ขอบเขตการมอบอํานาจเป�นครั้งคราว

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตําแหน�ง

1. ดร. ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� ประธานกรรมการบรหิาร

2. น.ส. สุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช กรรมการบรหิาร

3. น.ส. นภาภรณ� เดชอัคราช กรรมการบรหิาร

4. นางอภิร�มณ โพธ์ิศรี กรรมการบรหิาร

5. นายณัฐวัฒน� ยศยิ่งธรรมกุล กรรมการบรหิาร

6. น.ส. ชุติมา อัศวปยุกต�กุล กรรมการบรหิาร

7. น.ส. หทัยกาญจน� จิรพิทักษ�กุล กรรมการบรหิาร

8. นางป�ยะนุช สุทธจิตโต กรรมการบรหิาร

9. นายอรรถพล นิมโรธรรม กรรมการบรหิาร
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โดยคณะกรรมการบรหิารจะรายงานการทําธุรกรรมประเภท ดังกล�าวท่ีมีมูลค�าสูงอย�างมี
นัยสําคัญในการประชมุคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรอืตามความประสงค�ของ
คณะกรรมการบริษัท

8. มอบอํานาจให�กรรมการบรหิาร หรือกรรมการผู�จัดการ หรือ บุคคลอื่นใด คนเดียวหรือหลายคน
รวมกัน ปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู�ภายใต�การควบคุมและ
กํากับดูแลของคณะกรรมการบรหิาร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก�ไขการมอบอาํนาจน้ัน ๆ ได�เม่ือ
เห็นสมควร

9. มีอํานาจแต�งตั้งคณะทํางานเพือ่พจิารณาเรือ่งหน่ึงเรื่องใดท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร
10. มีอํานาจแต�งตั้งท่ีปรกึษาด�านต�าง ๆ ท่ีจําเป�นต�อการดาํเนินงานของบริษัท โดยอยู�ภายใต�กรอบ

งบประมาณท่ีผ�านการอนุมัติจากคณะกรรมการในแต�ละป�
การมอบหมายดงักล�าวต�องจัดทําเป�นลายลักษณ�อักษร หรือบันทึกเป�นมติคณะกรรมการบรหิาร 
รวมถึงระบุขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและระยะเวลา (ถ�ามี) ของผู�รับมอบอํานาจไว�อย�างชัดเจน
ท้ังน้ีการมอบอํานาจดังกล�าวต�องไม�มีลักษณะเป�นการมอบอํานาจท่ีทําให�บุคคลท่ีได�รับมอบ
อํานาจ มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกล�าวอาจมีความขดัแย�ง มีส�วนได�เสีย 
หรืออาจเกิด การขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะอื่นใดท่ีจะทําขึ้นกับบรษัิท เว�นแต�เป�นการ
อนุมัติรายการ ท่ีเป�นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว�
แล�ว หรือเป�นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเงือ่นไขการค�าโดยท่ัวไป ซึ่งการเข�าทํารายการดงักล�าวต�อง
อยู�ภายใต� หลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการตามท่ีกําหนดเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ
รายการได�มาหรอื จําหน�ายไปซึ่งทรพัย�สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกาํกับ
ตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องด�วย

11. พิจารณากล่ันกรองงานทุกประเภทท่ีจะต�องเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท เว�นแต�เป�น
งาน ท่ีอยู�ภายใต�อํานาจหน�าท่ีความรับผดิชอบ และ/หรือ เป�นอํานาจของคณะกรรมการชดุย�อย
อื่นของ บริษัทท่ีจะเป�นผู�พจิารณากล่ันกรองเพื่อเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

12. พิจารณาทบทวนและปรบัปรงุกฎบัตรคณะกรรมการบรหิารเป�นประจําทุกป�
13. ปฏิบัติหน�าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

ท้ังน้ี มีอํานาจปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจการพจิารณาอนุมัติของคณะกรรมการบรหิารตามข�อ 
(1) – (13) เพื่อให�เกิดความเหมาะสม และเป�นไปตามกฎหมายท่ีบังคับใช�อยู� ณ ขณะน้ัน

ผู�บริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะผู�บริหารมีจํานวน 4 ท�าน ประกอบด�วย 

ชื่อ ตําแหน�ง
1. ดร. ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และ

รักษาการผู�อํานวยการฝ�ายการขายและการตลาด 
2. นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนภาภรณ� เดชอัคราช ผู�อํานวยการฝ�ายปฏิบัติการ
4. นางอภิร�มณ โพธ์ิศรี ผู�อํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตอาํนาจ หน�าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับการบริหารงานประจําวัน
ท่ัวไปของบริษัท เพื่อให�เป�นไปตามนโยบาย กลยุทธ� และแผนการดําเนินงานของบริษัทเพื่อ
ประโยชน�ของบริษัท และเป�นไปตามวัตถุประสงค� ข�อบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทภายใต�กรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง 
และขอบเขตอํานาจหน�าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ� เป�าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป� ตลอดจน
โครงสร�างการบรหิารงานและอํานาจบริหารต�างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทให�
ความเห็นชอบและอนุมัติ

3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทต�อคณะกรรมการ
บริษัทเป�นประจํา

4. ดูแลให�ผู�บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ�ายงานต�างๆ ปฏิบัติหน�าท่ีและดําเนินงานอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให�มีการพัฒนาองค�กรและบุคลากรอย�างต�อเน่ือง 
ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร

5. มีอํานาจกําหนดและปรับเปล่ียนโครงสร�างการจัดการ การบริหารของบริษัทให�สอดคล�องกับ
นโยบายการดําเนินการของบริษัท และสภาพการแข�งขันของอุตสาหกรรม

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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6. มีอํานาจว�าจ�าง แต�งตั้ง โยกย�าย ปลดออก เลิกจ�าง และกําหนดค�าตอบแทนสําหรับพนักงานใน
ระดับท่ีต่ํากว�าประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร โดยอยู�ในขอบเขตท่ีเป�นไปตามระเบียบข�อกําหนดของ
บริษัท

7. มีอํานาจในการออก แก�ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให�การปฏิบัติงานเป�นไปตามนโยบายบริษัท ท่ีวางไว� ตลอดจนช�วย
รักษาผลประโยชน�ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองค�กร

8. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมายให�บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรอืดําเนินการในเรื่องใดๆ แทนได� 
โดยอยู�ในขอบเขตท่ีเป�นไปตามหลักเกณฑ�อํานาจอนุมัติ หรือ ระเบียบข�อกําหนด หรือ คําสั่งท่ี
คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดไว�

9. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป�นตัวแทนของบรษัิทต�อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข�อง
และเป�นประโยชน�ต�อบริษัท

10. มีอํานาจอนุมัติค�าใช�จ�ายดําเนินการต�างๆ และ/หรือ ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ซึ่งเป�นค�าใช�จ�ายปกติของ
บริษัท ในวงเงินท่ีได�รับการอนุมัติไว� รวมท้ังมีอํานาจในการพิจารณาเจรจาต�อรองและอนุมัติ
การเข�าทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการดําเนินงานของ
บริษัท ตามอํานาจ และ/หรือวงเงินท่ีได�รับการอนุมัติไว�จากคณะกรรมการบริษัท

11. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือค�าใช�จ�ายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือค�าใช�จ�ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินท่ีกําหนดจากคณะกรรมการบริษัทตาม
ตารางอํานาจอนุมัติ

12. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันต�องไม�มีลักษณะเป�นการมอบอํานาจท่ีทําให�บุคคลดังกล�าวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง มีส�วนได�เสีย หรืออาจมีความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน�ในลักษณะอื่นใดท่ีจะทําขึน้กับบริษัทหรอืบรษัิทย�อย เว�นแต�เป�นการอนุมัติรายการธุรกจิ
ปกติ และเป�นไปตามเงื่อนไขการค�าโดยท่ัวไป ซึ่งเป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ/หรือหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องกําหนด

(1)  ค�าตอบแทนของผู�บรหิารทีเ่ป�นตวัเงนิ

ในป� 2564 บริษัทได�จ�ายค�าตอบแทนประกอบด�วย เงินเดือนและโบนัส ให�กับผู�บริหารจํานวน 4 
ราย รวมท้ังสิ้น 16.96 ล�านบาท

(2) ค�าตอบแทนอืน่ของผู�บรหิาร

บริษัทได�จัดให�มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพให�แก�ผู�บริหารโดยบริษัทได�สมทบในอัตราส�วนร�อยละ 
5% ของเงินเดือน โดยในป� 2564 บริษัทได�จ�ายเงนิสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรบัผู�บรหิาร 4 
ราย รวมท้ังสิ้น 781,500 บาท

ข�อมลูเกีย่วกบัพนกังาน 

ในป� 2564 บริษัทและบริษัทย�อยมีพนักงานท้ังหมดจํานวน 282 คน บริษัทและบริษัทย�อยได�
จ�ายผลตอบแทนให�แก�พนักงานของบริษัทและบริษัทย�อยจํานวนรวมท้ังสิ้น 134.67 ล�านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทน ได�แก� เงินเดือน ค�าล�วงเวลา เงินช�วยเหลือค�าครองชีพ ค�าคอมมิชชั่น ค�าเบ้ียเล้ียง ค�า
วิชาชีพ เบ้ียขยัน เงินโบนัส เงินช�วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ เป�นต�น 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย�อยมีพนักงาน จํานวนรวมท้ังสิ้น 282 คน ตามลําดับ โดย
สามารถแบ�งตามสายงานได�ดังน้ี

บริษทั (สายงาน)
จํานวนพนกังาน 

(คน)
บริษทั อินเตอร� ฟาร�มา จํากดั (มหาชน) แบ�งตามสายงานดงันี้ 132
1. ฝ�ายบริหาร 5
2. ฝ�ายการขายและการตลาด 43
3. ฝ�ายบัญชีและการเงนิ 8
4. ฝ�ายผลิต 21
5. ฝ�าย Supply Chain & procurement 3
6. ฝ�ายคลังสินค�า 2
7. ฝ�าย Packing 13
8. ฝ�ายซ�อมบํารุง 7
9. ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 5
10. ฝ�ายควบคุมคุณภาพ (QA, QC, QS) 17
11. ฝ�ายบริการลูกค�า 3
12. ฝ�าย IT 1
13. ฝ�ายจดทะเบียนผลิตภัณฑ�และลิขสิทธ์ิ 4
บริษทั อินเตอร� เวทต�า จํากดั 21
บริษทั โมเดริ�น ฟาร�มา จํากดั 129

จํานวนรวมทัง้สิน้ 282

ค�าตอบแทนพนกังาน

ในป� 2564 มีค�าตอบแทนของพนักงานบริษัทและบรษัิทย�อย ไม�รวมผู�บริหารสูงสุดและผู�บริหาร 4 
รายแรก คิดค�าตอบแทนเป�นจํานวนเงินท้ังสิ้น 134.67 ล�านบาท ดังน้ี 

รายละเอยีดค�าตอบแทน ค�าตอบแทน (ล�านบาท)
เงินเดือนและโบนัส 76.64
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1.46
ผลประโยชน�อื่นๆ (ถ�ามี) 56.58

กองทนุสาํรองเลีย้งชพี

บริษัทได�จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต�การจัดการของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทิสโก� 
จํากัด โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างขวัญและกําลังใจให�แก�พนักงาน และเพื่อจูงใจให�พนักงานทํางาน
กับบริษัทในระยะยาว ท้ังน้ีบริษัทได�เริ่มสมทบเงินเข�ากองทุนสํารองเล้ียงชีพให�แก�พนักงานตั้งแต�เดือน
กรกฎาคม 2559 โดยป� 2564 มีจํานวนพนักงานท่ีเข�าร�วมกองทุนสํารองเล้ียงชีพดังน้ี

ชื่อบรษิทั/บรษิทัย�อย มี/ไม�ม ี
PVD

จํานวน
พนักงานทีเ่ข�า

ร�วม PVD 
(คน)

สัดส�วนพนกังานเข�าร�วม 
PVD/พนกังานทัง้หมด 

(%)

บริษัท บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 
(มหาชน)

มี 82 63%

บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด มี 20 95%
บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด มี 59 46%
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ข�อมลูสาํคญัอืน่ๆ 

• เลขานุการบริษัท 

เพื่อให�เป�นไปตามข�อกําหนดในมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย�และตลาด
หลักทรัพย� พ.ศ. 2535 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติ
แต�งตั้งนางสาวชมภูนุช มีหวัง ดํารงตําแหน�งเลขานุการบรษัิท (รายละเอียดประวัติของเลขานุการบรษัิท
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยบทบาทและหน�าท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิทมีดังน้ี
1) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต เป�นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข�อง 
2) ปฏิบัติหน�าท่ีจัดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทและประชมุผู�ถือหุ�นให�เป�นไปตามข�อบังคับของบรษัิท 
3) จัดทํา และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น รายการการประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานประจาํป�ของ
บริษัท

4) เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู�บริหาร และจัดส�งสําเนารายงาน
การมีส�วนได�เสียให�ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต�
วันท่ีบริษัทได�รับรายงานน้ัน 

5) ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานท่ีกํากับดแูล เช�น สํานักงานตลาดหลักทรัพย�ฯ และดูแลการ
เป�ดเผยข�อมูลและรายงานสารสนเทศต�อหน�วยงานท่ีกาํกับดูแล ให�ถูกต�องครบถ�วนตามกฎเกณฑ�
ของหน�วยงานท่ีกํากับดแูล 

• ผู�ควบคุมดูแลการทําบัญชี

บริษัทได�แต�งตั้งนางสาวนาฏยา นวลคล�าย ตําแหน�ง ผู�จัดการบัญชี เป�นผู�ควบคุมดูแลการทํา
บัญชี เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดประวัติของควบคุมดูแลการทําบัญชี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1)

• ผู�ตรวจสอบภายใน

บริษัทได�แต�งตั้งบรษัิท ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด ซึ่งเป�นสํานักงานตรวจสอบจาก
ภายนอก (Outsource) เพื่อทําหน�าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งผู�ตรวจสอบภายในจะนําเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในต�อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และบริษัทได�
ดาํเนินการแก�ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย�างต�อเน่ือง โดยบริษัท 
ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด ได�มอบหมายให� นายรักษ�พล อังศุวิทยา ตําแหน�ง 
ผู�จัดการตรวจสอบ เป�นผู�รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน�าท่ีผู�ตรวจสอบภายในของบริษัท 
(รายละเอียดประวัติของผู�ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ) ท้ังน้ี บริษัท 
ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด ได�เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมาตั้งแต�เดือนมิถุนายน ป� 2560

• หัวหน�างานกํากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

สําหรับงานกาํกับดูแลการปฏบัิติงาน บริษัทมิได�มีการจัดตั้งหน�วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทขึ้น ซึ่งงานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานจะอยู�ภายใต�การดูแลของ
หน�วยงานเลขานุการบรษัิท โดยจะมีหน�าท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดแูลการดําเนิน
ธุรกิจของบรษัิทให�เป�นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
กฎเกณฑ�และประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรพัย� 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และหน�วยงานราชการอื่นๆท่ีเกี่ยวข�อง  
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• นักลงทุนสัมพันธ�

บริษัทจัดให�มีหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ� เพื่อทําหน�าท่ีติดต�อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู�
ถือหุ�น รวมท้ัง นักวิเคราะห�หลักทรัพย� และ/หรือหน�วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข�องอย�างเท�าเทียมและ
เป�นป�จจุบัน โดยหากผู�ถือหุ�นต�องการข�อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต�อเลขานุการบริษัท/นัก
ลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทได�ท่ีหมายเลขโทรศัพท� 02-634-0225 ต�อ 30 หรือผ�านทางอีเมล 
ir@interpharma.co.th นอกจากน้ี บริษัทยังเป�ดโอกาสให�ผู�บริหารได�พบปะกับนักลงทุนราย
ย�อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห�อย�างสมํ่าเสมอ เพื่อให�รับทราบผลการดําเนินงาน งบ
การเงิน ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห�ของฝ�ายจัดการ (Management Discussion 
& Analysis) ตลอดจนแนวโน�มในอนาคต ในป� 2564 บริษัทได�จัดกิจกรรมในรูปแบบต�างๆ 
เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ ต�อนักวิเคราะห� นักลงทุน เช�น 
- เข�าร�วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย
- จัดกิจกรรมผู�บริหารพบนักวิเคราะห�หลักทรัพย� (Analyst Meeting)
- จัดทํา Press Release อย�างสมํ่าเสมอ

• ผู�สอบบัญชี

ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2564 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ได�มีมติอนุมัติแต�งตั้ง 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู�สอบบัญชีดังน้ี

1.นางสาวศิริวรรณ นิตย�ดํารง ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 และ/หรือ

2.นางสาวกมลทิพย� เลิศวิทย�วรเทพ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ

3.นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753 และ/หรือ

4.นางสรินดา หริัญประเสริฐวุฒิ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799

ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย�อย ท่ีจ�ายในป� 2564 มีรายละเอียดดังน้ี

1.ค�าสอบบัญชี จํานวน  2,940,000 บาท

2.ค�าบริการอื่น จํานวน  319,819 บาท

ท้ังน้ี ค�าบริการอื่นๆ ประกอบด�วย 

1.ค�าสอบทานกระดาษทําการ จํานวน 200,000 บาท เน่ืองจากบริษัทเปล่ียนผู�สอบบัญชี 
ซึ่งเดิมในป� 2563 ผู�สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย�อยคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จํากัด 

2.ค�าสอบทานความนิยม จํานวน 100,000 บาท 

3.ค�าทํางานล�วงเวลา ค�าเดินทาง และค�าไปรษณีย� จํานวน 19,819 บาท
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สรุปผลการปฏบิตัหิน�าทีข่องคณะกรรมการในรอบป�ทีผ่�านมา

คณะกรรมการบริษัทได�มีการทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเป�นประจําอย�างน�อยป�ละ
1 ครั้ง ซึ่งในป� 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ได�
พิจารณาอนุมัติแก�ไขปรบัปรงุนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกจิการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย�และตลาดหลักทรัพย� 2560 
เพื่อเป�นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทได�นําหลักปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส�วนใหญ�มาปรับใช�เป�นแนวปฏิบัติของบริษัทแล�ว

1 การสรรหา พัฒนา และประเมนิผลการปฏบิตัหิน�าทีข่องคณะกรรมการ

(1) กรรมการอสิระ

● คุณสมบัติกรรมการอสิระ
หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ�การคัดเลือกกรรมการบรษัิท โดย

คุณสมบัติของผู�ท่ีจะมาทําหน�าท่ีเป�นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญตัิบรษัิทมหาชนจํากัด และกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
รวมถึงประกาศ ข�อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศกึษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ประสบการณ�การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต�อท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาแต�งตั้งเป�นกรรมการของบรษัิทต�อไป ท้ังน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใด
พ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต�งตั้งกรรมการอสิระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกาํหนด
ข�างต�นเข�ามาดํารงตําแหน�งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข�าเป�นกรรมการแทนจะอยู�ในตาํแหน�งได�เพียงเท�าวาระ
ท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี

1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย 
บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ี
เกี่ยวข�องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด�วย

2. ไม�เป�นหรือเคยเป�นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือน
ประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับ
เดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือของผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมี
ลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป�ก�อนได�รับการแต�งตั้ง ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส�วนราชการซึ่งเป�นผู�ถือหุ�น
รายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท

3. ไม�เป�นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ี
เป�นบิดา มารดา คู�สมรส พี่น�อง และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู�บริหาร 
ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอให�เป�นกรรมการ ผู�บริหาร 
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย�อย 

4. ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณ
อย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เป�น หรือเคยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมี
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�
ก�อนได�รับการแต�งตั้ง

ความสัมพันธ�ทางธุรกิจดังกล�าว รวมถึงการทํารายการทางการค�าท่ีกระทําเป�นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช�าหรือให�เช�าอสังหาริมทรัพย� รายการเกี่ยวกับสินทรัพย�หรือบริการ หรือการให�
หรือรับความช�วยเหลือทางการเงินด�วยการรับหรือให�กู�ยืม คํ้าประกัน การให�สินทรัพย�เป�น
หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ�อื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งเป�นผลให�บริษัทหรือคู�สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต�องชําระต�ออีกฝ�ายหน่ึง ตั้งแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย�ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแต� 20 ล�านบาทขึ้นไป แล�วแต�จํานวนใดจะต่ํากว�า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล�าวให�เป�นไป
ตามวิธีการคํานวณมูลค�าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว�าด�วยหลักเกณฑ�ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหน้ี
ดังกล�าว ให�นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว�าง 1 ป�ก�อนวันท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
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5. ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือ
หุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะ
ดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป�ก�อนได�รับการแต�งตั้ง

6. ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให�บริการเป�นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได�รับค�าบริการเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบริษัท บริษัทใหญ� 
บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ี
มีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจาก
การมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป�ก�อนได�รับการแต�งตั้ง

7. ไม�เป�นกรรมการท่ีได�รับการแต�งตั้งข้ึนเพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ท่ีเกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�

8. ไม�เป�นบุคคลซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย�อย หรือเข�าเป�นหุ�นส�วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส�วน หรือเป�นกรรมการท่ีมีส�วน
ร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกินร�อยละ 1 ของ
จํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกัน
และเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย�อย

9. ไม�มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท

กรรมการอิสระอาจได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให�ตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือ
ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทให�ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระเป�นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการให�บริการวิชาชีพเกินมูลค�าท่ีกําหนดตามข�อ (4) หรือข�อ (6) 
คณะกรรมการบริษัทอาจผ�อนผันให�ได� หากเห็นว�าการแต�งตั้งบุคคลดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและการให�ความเห็นเป�นอิสระ และบริษัทได�เป�ดเผยข�อมูลต�อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู�ถือ
หุ�นในวาระพิจารณาแต�งตั้งกรรมการอิสระดังกล�าวแล�ว

ก)  ลักษณะความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให�บุคคลดังกล�าว
มีคุณสมบัติไม�เป�นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด 

ข)  เหตุผลและความจําเป�นท่ียังคงหรือแต�งตั้งให�บุคคลดังกล�าวเป�นกรรมการอิสระ 
ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให�มีการแต�งตั้งบุคคลดังกล�าวเป�น

กรรมการอิสระ  

ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป�นอิสระของตนเอง อย�าง
น�อยป�ละ 1 ครั้ง โดยจะแจ�งพร�อมกับการรายงานข�อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป� สําหรับจัดทําแบบ
แสดงรายการข�อมูลประจําป� (แบบ 56-1) และรายงานประจําป�ของบริษัท

(2) การสรรหาและแต�งตั้งกรรมการและผู�บริหารระดับสูงสุด

● คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนมีหน�าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเข�าเป�นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือในกรณี
อื่นๆ เสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอชื่อเข�ารับการเลือกตั้งและ
เสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาอนุมัติต�อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทนคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู�นํา วิสัยทัศน�
กว�างไกล เป�นผู�มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปร�งใส ไม�ด�างพร�อย รวมท้ังมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระ โดยคํานึงถึงองค�ประกอบสําคัญ ดังน้ี
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1) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู�ท่ีจะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป�นกรรมการในด�านต�างๆ คือ
● ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (INTEGRITY AND ACCOUNTABILITY)
● การตัดสินใจด�วยข�อมูลและเหตผุล (INFORMED JUDGMENT)
● ความมีวุฒิภาวะและความม่ันคง เป�นผู�รับฟ�งท่ีดีและกล�าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต�างและเป�น

อิสระ
● ยึดม่ันในการทํางานอย�างมีหลักการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชพี
● คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�ามีความสําคัญ

2) ความรู�ความชํานาญเฉพาะด�านท่ีจําเป�นต�องมีในคณะกรรมการ เพื่อให�คณะกรรมการ
สามารถกําหนดกลยุทธ� นโยบาย และกํากับดูแลให�มีการปฏิบัตติามกลยุทธ�ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ อาทิเช�น

● ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ (HEALTH SCIENCES)
● ความรู�ทางบัญชีและการเงนิ (ACCOUNTING AND FINANCE)
● การบริหารจัดการองค�กรรวมถึงการบรหิารจดัการด�านทรพัยากรมนุษย� (ORGANIZATION

AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
● การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)
● การจัดการในภาวะวิกฤต (CRISIS MANAGEMENT)
● ความรู�เกี่ยวกับธุรกิจของบรษัิท (INDUSTRY KNOWLEDGE)
● ความรู�ด�านการตลาดท้ังภายในและระหว�างประเทศ (STRATEGIC-DOMESTIC AND

INTERNATIONAL MARKETING)
● การกําหนดวิสัยทัศน�และกลยุทธ� (STRATEGIC PLANNING)
● ความรู�และความชํานาญเฉพาะด�านอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว�าจาํเป�นต�อการดําเนิน

ธุรกิจของบรษัิทในระยะ 3-5 ป� ข�างหน�า รวมถึงความรู�ท่ีเกี่ยวข�องกับกลยุทธ�ในการดําเนิน
ธุรกิจของบรษัิท เช�น ความรู�เกี่ยวกับข�อกําหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกจิอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (HEALTH AND SAFETY REGULATIONS), การวิจัยและพัฒนา (RESEARCH & 
DEVELOPMENT), ความรู�เกี่ยวกับการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ต�าง ๆ (E-COMMERCE) หรือ 
การควบรวมกิจการ (MERGER & ACQUISITION) เป�นต�น

● ผู�บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผู�บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู� ความสามารถ และมี
ประสบการณ�ท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจะต�องได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการสรรหาผู�มาดํารงตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทนจะเป�นผู�พิจารณากล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนเหมาะสม มี
ความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการดําเนินงานของบริษัท มีความเข�าใจใน
ธุรกิจของบริษัทเป�นอย�างดี และสามารถบริหารงานให�บรรลุวัตถุประสงค� และเป�าหมายท่ีบริษัทกําหนด
ไว�ได� และนําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต�อไป 

ท้ังน้ี ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารได�รับมอบหมายให�เป�นผู�บรรจุและแต�งตั้งบุคคลท่ีมีความรู� 
ความสามารถ และประสบการณ�ในธุรกิจของบริษัท เข�าเป�นพนักงานในระดับต�างๆ นอกจากน้ี การ
แต�งตั้งหัวหน�าหรือผู�รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด�านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน จะต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก�อน

● แผนการสืบทอดตําแหน�ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นความสําคัญและสนับสนุนให�มีการพัฒนาแผนการสืบทอด

ตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และ/หรือ ผู�บริหารในตําแหน�งท่ีมีความสําคัญ ซึ่งเป�นส�วนหน่ึงใน
ยุทธศาสตร�การวางแผนทรพัยากรมนุษย� โดยได�พิจารณากาํหนดตัวบุคคลเพื่อรองรับแผนสืบทอดงาน
โดยกําหนดให�ผู�บริหารในระดับสองลงไป เป�นผู�ทําหน�าท่ีแทนชั่วคราว แต�สําหรับกรณีถาวรให�
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให�ม่ันใจว�าบริษัทได�ผู�บริหารท่ีมีความเป�นมือ
อาชีพและบริหารงานได� 
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(3) การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการพฒันาความรู�

เพื่อให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกจิการท่ีดี บริษัทได�กําหนดให�คณะกรรมการบรษัิททํา
การประเมินตนเอง เพื่อใช�เป�นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของคณะกรรมการอย�าง
สมํ่าเสมอ ซึ่งในป� 2564 บริษัทได�จัดทําแบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
จํานวน 4 แบบ ประกอบด�วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ/ แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการรายบุคคล/ แบบประเมินตนเองคณะกรรมการชุดย�อย (กรรมการชุดย�อยประเมินการ
ทํางานของคณะกรรมการชุดย�อยท่ีตนเองดํารงตําแหน�ง) / แบบประเมินผลงานของประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร (กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหารจะประเมินการทํางานของประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร) โดยแบบ
ประเมินผลท้ัง 4 แบบ มีเกณฑ�การประเมินผล คิดเป�นร�อยละจากคะแนนเต็มในแต�ละข�อท้ังหมด ตาม
หลักเกณฑ� คือ มากกว�าร�อยละ 91-100 = ดีเย่ียม, มากกว�าร�อยละ 81-90 = ดีมาก, มากกว�าร�อย
ละ 71-80 = ดี, มากกว�าร�อยละ 60-70 = พอใช�, ต่ํากว�าร�อยละ 59 = ควรปรับปรุง โดยสรุปผลการ
ประเมินได� ดังน้ี

3.1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด�วย 6 หัวข�อ คือ (1) 
โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหน�าท่ีของกรรมการ (5) 
ความสัมพันธ�กับฝ�ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู�บริหาร สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 6 หัวข�อ 
เห็นว�าการดําเนินการส�วนใหญ�จัดทําได�ดีเยี่ยมและมีความ เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย
อยู�ในเกณฑ�ดีเยี่ยม เท�ากับร�อยละ 95

3.2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด�วย 3 หัวข�อ คือ (1) 
โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท 
หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผล
รายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข�อ เห็นว�ากรรมการส�วนใหญ�ถือปฏิบัติเป�นประจํา คะแนน
เฉล่ียอยู�ในเกณฑ�ดีเยี่ยม เท�ากับร�อยละ 91

3.3) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย�อย ประกอบด�วย 3 หัวข�อ คือ 

(1) โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อทําให�การทํางานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ (2) การประชุมคณะกรรมการ เพื่อให�คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน�าท่ีใน
การประชุมได�อย�างมีประสิทธิภาพ (3) บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพื่อให�คณะกรรมการได�ทบทวนการปฏิบัติหน�าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย�อย สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล ท้ัง 4 คณะ เห็นว�า มี
การดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดดังน้ี

3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย อยู�ในเกณฑ�ดีเยี่ยม เท�ากับร�อยละ 99

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน มีคะแนนเฉลีย่ อยู�ในเกณฑ�ดีเยี่ยม เท�ากับร�อยละ 99

3.3.3 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีคะแนนเฉลี่ย อยู�ในเกณฑ�ดีเยี่ยม เท�ากับร�อยละ 96

3.3. 4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพัฒนาความยัง่ยืน มีคะแนนเฉลีย่ อยู�ในเกณฑ�ดีเยี่ยม เท�ากับ
ร�อยละ 96

4) แบบประเมนิผลงานของประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร ประกอบด�วย 10 หัวข�อ คือ (1) 
ความเป�นผู�นํา (2) การกําหนดกลยุทธ� (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ� (4) การวางแผนและผลปฏิบัตทิาง
การเงิน (5) ความสัมพนัธ�กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ�กับภายนอก (7) การบริหารงานและ
ความสัมพันธ�กับบุคลากร (8) การสืบทอดตําแหน�ง (9) ความรู�ด�านผลิตภัณฑ�และบริการ (10) 
คุณลักษณะส�วนตัว สรุปผลการประเมินผลงานของประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิาร เห็นว�าประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหารได�ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างดีและมีความเหมาะสม คะแนนเฉล่ียอยู�ในเกณฑ�ดีเย่ียม เท�ากับร�อยละ 91

ท้ังน้ี คณะกรรมการบรษัิท ได�มีความเห็นให�มีการพฒันาการปฏบัิติงานของ
คณะกรรมการบริษัทอย�างต�อเน่ือง โดยให�มีการพฒันาและฝ�กอบรมท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และยกระดับการปฏิบัติงาน ให�เป�นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และตามท่ีตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องได�กําหนดไว�
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การพฒันากรรมการและผู�บรหิาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส�งเสริมการพฒันาความรู�ให�แก�กรรมการบรษัิทเข�าร�วมอบรม
หลักสูตรต�างๆ ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏบัิติหน�าท่ีของคณะกรรมการ ให�ได�ความรู�ท่ีทันต�อเหตุการณ� 
นวัตกรรม การบริหารจดัการแนวใหม�ของธุรกิจท่ีมีการแข�งขันตลอดเวลา สามารถนําความรู�มาปรับใช�
ให�เหมาะสม ในป� 2564 กรรมการท่ีเข�าร�วมอบรมหลักสูตรกรรมการจากสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  คือ ศ. ดร. ศันสนีย� ไชยโรจน� กรรมการอิสระ หลักสูตร DCP 302/2021

การประชมุและการจ�ายค�าตอบแทนของคณะกรรมการ

(1) การประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย�อย สําหรบัป� 2564

หมายเหต:ุ
1 ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา ได�ลาออกจากตําแหน�งกรรมการบรษิทัเมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
2 นายกําธร  ศิลาอ�อน ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการบรษิทัแทนนายอมรศักด์ิ เกตุจรูญ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ� 2564
3 ดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการบรษิัทแทน ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา ตามมติที่ประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งภายหลังจากที่ได�รับแต�งตั้งบรษิทัยงัไม�มกีาร
จัดประชุมคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย�อย

(2) ค�าตอบแทนรายเดอืน และเบีย้ประชมุ

รายละเอยีด ป� 2564
ค�าตอบแทนรายเดอืน (คน:เดือน)

● ประธาน
● กรรมการ

30,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ค�าเบีย้ประชมุ สําหรับกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหาร (บาท : ครั้ง)
(จ�ายเฉพาะผู�เข�าร�วมประชุมเท�าน้ัน)
คณะกรรมการบริษัท

● ประธาน
● กรรมการ

20,000 บาท/ครั้ง/คน
15,000 บาท/ครั้ง/คน

คณะกรรมการตรวจสอบ
● ประธาน
● กรรมการ

22,500 บาท/ครั้ง/คน
15,000 บาท/ครั้ง/คน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน
● ประธาน
● กรรมการ

15,000 บาท/ครั้ง/คน
10,000 บาท/ครั้ง/คน

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและพัฒนาสู�ความย่ังยืน
● ประธาน
● กรรมการ

15,000 บาท/ครั้ง/คน
10,000 บาท/ครั้ง/คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
● ประธาน
● กรรมการ

15,000 บาท/ครั้ง/คน
10,000 บาท/ครั้ง/คน

ท้ังน้ี กรรมการท่ีดํารงตําแหน�งบริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม�ได�รับค�าตอบแทนราย
เดือนและเบ้ียประชุมในการดํารงตําแหน�งกรรมการดังกล�าวข�างต�น เน่ืองจากได�รับค�าตอบแทนจาก
บริษัทเป�นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแล�ว
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โบนสักรรมการบรษิทั หรือผลประโยชน�ตอบแทนในลกัษณะอืน่

คณะกรรมการเป�นผู�มีอํานาจในการจัดสรรเงินค�าตอบแทนดังกล�าวสําหรับป� 2564 ให�แก�กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ในการพิจารณากําหนดค�าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต�องคํานึงถึงผล
ประกอบการของบริษัทในป�ท่ีผ�านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ�างอิงบริษัทซึ่งอยู�ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค�าตอบแทนถัวเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกล�เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท นอกจากน้ี เม่ือรวมค�าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการ รวมกันแล�วจะต�องไม�เกิน 3,000,000 
บาทต�อป� 

บริษัทจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการแต�ละท�าน สําหรับป� 2564 ดังน้ี  

หมายเหต:ุ
1 ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา ได�ลาออกจากตําแหน�งกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564
2 นายกําธร ศิลาอ�อน เข�าดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564
3 นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ได�ลาออกจากตําแหน�งกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2564
4 ดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข เข�าดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทแทน ศ. นพ. ป�ยะมิตร ศรีธรา โดยมีผลตั้งแต�วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564
* กรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร จะไม�ได�รับค�าตอบแทนรายเดือนและค�าเบ้ืยประชุม เน่ืองจากได�รับค�าตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล�ว
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3 การกํากับดูแลบริษัทย�อยและบริษัทร�วม
ก)  กลไกการกํากับดูแลบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

1. บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทท่ีมีศักยภาพในการ
สร�างผลกําไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
หรือเป�นธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน� (Synergy) ให�แก�บริษัท โดยตระหนักถึงผลตอบแทนท่ีจะได�รับจาก
การลงทุน ผ�านการควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานในบริษัทย�อย เสมือนเป�นหน�วยงาน
หน่ึงของบริษัท ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน�ในเงินลงทุนของ
บริษัทได�อย�างต�อเน่ืองและย่ังยืน ตลอดจนการสร�างมูลค�าเพิ่มและความเชื่อม่ันให�กับผู�มีส�วนได�
เสียของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงได�กําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลบริษัทย�อยและบริษัท
ร�วมท่ีบริษัทเข�าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต�อไปน้ี บริษัทกําหนดโครงสร�างการบริหารจัดการ
บริษัทย�อยและบริษัทร�วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัท
ย�อยและบริษัทร�วม ดังน้ี 

การเสนอชื่อบุคคลเป�นกรรมการและผู�บริหารของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม
1.1 บริษัทจะส�งบุคคลท่ีได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเข�าร�วมเป�น
กรรมการและผู�บริหารในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม เพื่อควบคุมดูแลและกําหนดนโยบายการ
บริหารงานเสมือนเป�นหน�วยงานหน่ึงของบริษัท โดยจํานวนบุคคลท่ีจะเข�าร�วมเป�นกรรมการใน
บริษัทย�อยเป�นไปตามสัดส�วนการถือหุ�นของบริษัทในบริษัทย�อยหรือเป�นไปตามข�อตกลง
ร�วมกันเป�นสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทร�วม บริษัทไม�มีนโยบายเข�าไปควบคุมมากนัก 
การส�งตัวแทนเข�าร�วมเป�นกรรมการของบริษัทร�วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และข้ึนกับ
ข�อตกลงร�วมกันเป�นสําคัญ โดยบุคคลดังกล�าวต�องมีคุณสมบัติและประสบการณ�ท่ีเหมาะสม
ในการบริหารกิจการของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมน้ันๆ 

1.2 ขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและผู�บริหารในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม
− ติดตามการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมอย�างใกล�ชิดเพื่อให�เป�นไปตาม

เป�าหมายของบริษัทได�กําหนดไว� 
− ปฏิบัติหน�าท่ีตามแต�ท่ีคณะกรรมการของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม และ/หรือท่ีประชุมผู�

ถือหุ�นของบริษัทย�อยหรือบริษัทร�วมน้ันกําหนด 
− พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ัวไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมน้ัน 
ตามแต�ท่ีกรรมการและผู�บริหารของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมจะเห็นสมควร เพื่อ
ประโยชน�สูงสุดของบริษัทย�อย บริษัทร�วมและบริษัท ยกเว�นการพิจารณาและออกเสียง
ในเรื่องดังต�อไปน้ี จะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัท แล�วแต�กรณีก�อนดําเนินการ 
(1) การทํารายการของบริษัทย�อย ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน1 และ

ประกาศการได�มาและจําหน�ายไป2

(2) การทํารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัทย�อย ได�แก� 
- การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิทย�อยท้ังหมดหรอืบางส�วนท่ีเป�น
สาระสําคัญให�แก�บุคคลอื่น 

1ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ�ใน
การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย� เรื่อง การเป�ดเผยข�อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ได�แก�ไขเพิ่มเติม
2ประกาศรายการได�มาและจําหน�ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ�ในการทํารายการที่มนีัยสําคญัทีเ่ข�าข�ายเป�นการได�มาหรือจําหน�ายไปซึง่ทรพัย�สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เรื่อง การเป�ดเผยข�อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบยีนใน
การได�มาหรือจําหน�ายไปซึง่สินทรพัย� พ.ศ. 2547 และที่ได�แก�ไขเพิ่มเติม
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− การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป�นของบริษัทย�อย
− การเลิกกิจการของบริษัทย�อย 
− การโอนหรือสละสิทธิประโยชน� สิทธิเรียกร�องท่ีเป�นสาระสําคัญต�อความ

เสียหายของบริษัทย�อย 
− การกู�ยืมเงิน การให�กู�ยืมเงิน การคํ้าประกัน การก�อภาระผูกพัน หรือการให�

ความช�วยเหลือทางการเงินแก�บริษัทอื่นท่ีมีผลต�อฐานะการเงนิของบริษัทย�อย
อย�างมีนัยสําคัญ 

− การแก�ไขข�อบังคับของบริษัทย�อย 
− การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ�นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย�อย 

ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดท่ีเป�นผลให�สัดส�วนการถือหุ�นท้ังทางตรงและ
ทางอ�อมของบริษัทในบรษัิทย�อยไม�ว�าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต�ร�อยละ 10 ของทุน
ชําระแล�วของบริษัทย�อยน้ัน หรือลดลงจนถือหุ�นน�อยกว�าร�อยละ 50 ของทุน
ชําระแล�วของบริษัทย�อยน้ัน 

2. กรรมการ และผู�บริหารของบริษัทย�อย รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข�องของกรรมการและผู�บริหารดังกล�าว มี
หน�าท่ีแจ�งให�คณะกรรมการของบริษัทย�อยทราบถึงความสัมพันธ� และการทําธุรกรรมกับบริษัทย�อย
ในลักษณะท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจก�อให�เกดิ
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทย�อยดังกล�าว โดยคณะกรรมการบริษัทย�อยมีหน�าท่ีแจ�งเรื่อง
ดังกล�าวให�แก�บริษัททราบ กรรมการและผู�บริหารของบริษัทย�อยต�องไม�มีส�วนร�วมอนุมัติในเรื่องท่ี
ตนเองมีส�วนได�เสียหรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

3. ให�บริษัทย�อยต�องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข�าร�วมลงทุนกับผู�ประกอบการ
รายอื่นต�อบริษัท ผ�านการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของบริษัทย�อย รวมท้ังบริษัทย�อย
ต�องนําส�งข�อมูลหรือเอกสารท่ีเกี่ยวด�วยการดําเนินงานให�กับบริษัทเม่ือได�รับการร�องขอตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใดๆ อาจแจ�งให�บริษัทย�อยชี้แจง และ/หรือ
นําส�งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

4. บริษัทกําหนดนโยบายการควบคุมด�านการเงินของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม โดยกําหนดให�บริษัท
ย�อยและบริษัทร�วมมีหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 
− นําส�งผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ�านการสอบทานโดยผู�สอบบัญชีรับ

อนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข�อมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกล�าวของบริษัทย�อย
และบริษัทร�วมให�กับบริษัท เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงนิรวมหรอืรายงานผลประกอบการ
ของบริษัทประจําไตรมาสหรือประจําป�น้ันแล�วแต�กรณี 

− จัดทําประมาณการผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนกับ
การดําเนินงานจริงเป�นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานให�เป�นไปตามแผนงานท่ี
ได�กําหนดไว�เพื่อรายงานต�อบริษัท

− รายงานประเด็นป�ญหาทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญต�อบริษัทเม่ือตรวจพบ หรือได�รับการร�องขอ
จากบริษัทให�ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน

ข) ข�อตกลงระหว�างบริษัทและผู�ถือหุ�นรายอื่นในการบรหิารจดัการบริษัทย�อย
บริษัทมีการทําสัญญาร�วมทุนกับผู�ถือหุ�นอืน่ในการบริหารจัดการบรษัิทย�อย (อินเตอร� เพ็ททริ

นา) รายละเอียดสัญญาร�วมทุน แสดงไว�ในส�วนท่ี 1 หน�า 56 ซึ่งป�จจุบันอินเตอร�เพท็ทรินายังมีรายได�
ในการดําเนินธุรกิจท่ีไม�มีนัยสาํคัญต�อการดาํเนินงานของกลุ�มบริษัท

การติดตามให�มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทให�ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได�กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข�องไว�ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร�อมท้ังส�งเสริมให�
เกิดการปฏิบัติอย�างแท�จริงเพื่อสร�างความเชื่อม่ันต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ในป�ท่ีผ�านมา บริษัทได�มี
การติดตามเพื่อให�เกิดการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงาน
และการไม�เลือกปฏิบัติ 2) การต�อต�านการแข�งขันท่ีไม�เป�นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล�อม สุขอนามัย
และความปลอดภัยในองค�กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข�อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตาม
พบว�าบริษัทได�ดําเนินการตามแนวทางของแต�ละประเด็นได�อย�างครบถ�วนแล�ว นอกจากน้ี ให�บริษัท
ติดตามเพื่อให�เกิดการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเด็น ดังน้ี
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(1) ความขัดแย�งทางผลประโยชน�
คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาเรื่องความขัดแย�งทางผลประโยชน�อย�างรอบคอบ และ

พิจารณามาตรการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� โดยได�กําหนดให�กรรมการตรวจสอบเข�า
ร�วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว�างกัน นอกจากน้ี บริษัทได�เป�ดเผยรายละเอียดของรายการระหว�าง
กันท่ีเกิดข้ึนในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนด และมีนโยบายห�ามไม�ให�กรรมการและ
ผู�บริหารนําข�อมูลของบริษัทไปใช�ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม ท้ังน้ี บริษัทต�องปฏิบัติตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
หรือการได�มาและจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย�ของบริษัทจดทะเบียนแล�วแต�กรณี ในป� 2564 บริษัทไม�มีการ
ทําธุรกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� และบริษัทได�ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจใน
ส�วนของความขัดแย�งทางผลประโยชน� โดยได�เพิ่มเติมประเด็นป�องกันการนําข�อมูลของลูกค�าไปใช� 
เพื่อให�ครอบคลุม ป�องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล�าว ซึ่งคณะกรรมการได�พิจารณอนุมัติแล�ว
เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

(2) การใช�ข�อมลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน�

บริษัทมีการดูแลเรือ่งการใช�ข�อมูลภายในให�เป�นไปตามกฎหมายและตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยได�กําหนดไว�เป�นลายลักษณ�อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อป�องกันการนํา
ข�อมูลไปใช�เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัท โดยกําหนดให�กรรมการและผู�บริหาร รวมถึงฝ�าย
งานท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องกับข�อมูลสําคัญงดซือ้ขายหลักทรพัย�ของบรษัิทภายในระยะเวลา 1 เดือน ก�อนมี
การเป�ดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจําป� และสามารถซื้อขายได�ภายหลังการเป�ดเผย
ข�อมูลดังกล�าวอย�างน�อย 24 ชั่วโมง ในป� 2564 ไม�พบว�ากรรมการและผู�บริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพย�ในช�วงท่ีบริษัทกําหนด

(3) การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

บริษัทได�กําหนดนโยบายและกระบวนการเพื่อต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน โดย
คณะกรรมการได�มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลระบบควบคุมภายใน และผู�บริหารมี
หน�าท่ีสร�างความตระหนักและสื่อสารการปฏิบัติหน�าท่ีโดยสุจริตกับพนักงานทุกคน บริษัทได�มีการ
ดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบายการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชัน ดังน้ี 

(1) บริษัทได�สื่อสารไปท้ังระดับกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน โดยกําหนดให�การ
ดําเนินการทุกกระบวนการอยู�ในขอบเขตกฎหมายอย�างเคร�งครัด 

(2) บริษัทจัดให�มีช�องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ�าฝ�นนโยบาย หรือ
พบเห็นการกระทําทุจริตคอร�รัปชัน และมีมาตรการคุ�มครองให�แก�ผู�รายงาน

ท้ังน้ี บริษัทได�เป�ดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการเพื่อป�องกันการมี
ส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชันไว�ในเว็บไซต�ของบริษัท www.interpharma.co.th ภายใต�
หัวข�อ “นักลงทุนสัมพันธ�” หัวข�อย�อย “การกํากับดูแลกิจการ” และเลือก “นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ”

ป�จจุบัน บริษัทยังไม�ได�แสดงเจตนารมณ�เข�าร�วมกับโครงการแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทอยู�ระหว�างการศึกษาข�อมูลเพิ่มเติม

(4) การแจ�งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได�เป�ดช�องทางให�ผู�มีส�วนได�เสยีสามารถแจ�งเบาะแสและร�องเรียนผ�านช�องทาง
ท่ีบริษัทจัดไว� ผ�านช�องทางดังต�อไปน้ี

(1) ทางไปรษณีย� หรือนําส�งที่
ประธานกรรมการบรษิัท และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร� ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ�
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส� comsec@interpharma.co.th
(3) เว็บไซต�บรษิัท www.interpharma.co.th

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป�นอิสระจากฝ�ายจัดการเป�นผู�พิจารณา และ
คณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริงจะทําหน�าท่ีกล่ันกรองเบาะแสและข�อร�องเรียนดังกล�าว 

ในป� 2564 บริษัทไม�พบเบาะแสและข�อร�องเรียนใด ๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชันหรือ
ละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเป�นอิสระตามขอบเขตท่ีระบุไว� ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให�สอดคล�องกับสถานการณ�ป�จจุบัน และอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทเป�นประจําทุกป� ในป� 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง การ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของบริษัทตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน�าท่ีในรอบป� 2564 
ดังน้ี

การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป� 2564 รวมถึง
รายการระหว�างกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ร�วมกับฝ�ายบริหารและผู�ตรวจสอบ
ภายใน และได�เชิญผู�สอบบัญชีเข�าร�วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการเงิน โดยได�สอบถามและรับ
ฟ�งคําชี้แจงจากผู�บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู�สอบบัญชีในเรื่องความถูกต�องครบถ�วนของงบ
การเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเป�ดเผยข�อมูลและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษัทและความมีอิสระของผู�สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล�อง
กับผู�สอบบัญชีว�ารายงานการเงินดังกล�าวมีความถูกต�องตามท่ีควรในสาระสาคัญ เชื่อถือได�ตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยนําเสนอผ�านคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบทุกครั้ง

การสอบทานข�อมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของผู�ตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดําเนินงาน การใช�ทรัพยากร การดูแลทรัพย�สิน การป�องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเชื่อถือได�ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ซึ่งไม�พบข�อบกพร�องท่ีเป�นสาระสําคัญ อีกท้ังยังได�ติดตามผลการสอบ
ทานของผู�สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได�ให�ความเห็นสอดคล�องกันว�าไม�พบประเด็นป�ญหาหรือข�อบกพร�อง
ท่ีเป�นสาระสําคัญ และม่ันใจได�ว�าการปฏิบัติงานของทุกหน�วยงานของบริษัทเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีผู�ตรวจสอบภายในทําหน�าท่ีในการตรวจสอบความถูกต�องเหมาะสมอย�างเป�นอิสระและรายงาน
ตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบท่ีได�รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ี
สําคัญของบริษัท

การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ 
คณะกรรมการตรวจสอบได�ร�วมประชุมกับฝ�ายตรวจภายในและฝ�ายบริหารท่ีเกี่ยวข�อง พบว�า
หน�วยงานท่ีได�รับการตรวจสอบได�ปฏิบัติถูกต�องตามท่ีกฎหมายและข�อบังคับท่ีกําหนดไว� ตลอดจน
ได�พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับบริษัท ใน
แต�ละไตรมาสจากผู�สอบบัญชีภายนอกด�วย เพื่อให�ได�มีการศึกษาและทําความเข�าใจก�อนนํามาใช�ใน
กิจการเพื่อให�ข�อมูลมีความถูกต�อง และสอดคล�องกับกฎหมายและข�อบังคับท่ีเปล่ียนแปลงไป

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทํารายการระหว�างกัน 
รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีอาจจะก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� พบว�า ในรอบป� 2564 
การตกลงเข�าทํารายการระหว�างกันของ บริษัท มีลักษณะท่ีเป�นธุรกรรมการค�าปกติ มีความ
สมเหตุสมผล และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร�งใส และมีการ
เป�ดเผยข�อมูลอย�างถูกต�องและครบถ�วน

การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วย
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย�และตลาด
หลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งพบว�าบริษัทได�ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกําหนดต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องอย�าง
ถูกต�องเหมาะสม รวมถึงส�งเสริมและสนับสนุนให�ผู�บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ ตามนโยบาย
ดังกล�าว เพื่อให�การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพิจารณาเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและค�าสอบบัญชีประจําป� 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในป�ท่ีผ�านมาของผู�สอบบัญชี โดยคํานึงถึง
ความน�าเชื่อถือ ความเป�นอิสระของผู�สอบบัญชี ความรู� ความสามารถในการให�บริการ และการให�
คําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได�ทันเวลา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแต�งตั้งบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทประจําป� 2565
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รายงานผลการปฏบิตัหิน�าทีข่องคณะกรรมการชดุย�อย

• รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) ได�แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทน เพื่อทําหน�าท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�าเป�น
กรรมการบรษัิท กรรมการชุดย�อย และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และพิจารณากําหนด
ค�าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย�อย และประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิาร โดยจะ
พิจารณาจากผลประกอบและขนาดของธุรกิจ และสามารถเทียบเคียงได�กับบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทนของบรษัิท ได�กําหนดให�
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนประกอบด�วยกรรมการอย�างน�อย 3 ท�าน และ
ต�องมีกรรมการอิสระอย�างน�อยกึ่งหน่ึง โดยมีนายกําธร ศิลาอ�อน กรรมการอสิระ ทําหน�าท่ี
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน และกรรมการอีก 2 คน คือ ดร. เปาว� 
ศรปีระเสริฐสุข กรรมการอิสระ และดร.ตฤณวรรธน� ธนิตนิธิพันธ� กรรมการ โดยมี                
นางอภิร�มณ โพธ์ิศรี ทําหน�าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน 

ในป� 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน มีการประชุมจาํนวน 2 ครั้ง ซึ่ง
สามารถสรุปสาระสําคัญดังน้ี

1. พิจารณาแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระ โดยจะ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลหลากหลายอาชีพ ท่ีมีความรู� ความสามารถ และ
ประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อบรษัิท รวมถึงมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ�และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณาให�ความเห็นชอบเสนอ
ชื่อบุคคลท่ีมีความเหมาะสมต�อท่ีประชุมผู�ถอืหุ�นเพื่อพิจารณาแต�งตั้งต�อไป  

2. พิจารณาแต�งตั้งบุคคลเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก
ก�อนครบวาระ โดยคํานึงถึงความหลากหลาย ทางด�านความรู� ความ
เชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ�และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนจะพิจารณาด�วยความ
รอบคอบ โปร�งใส และเป�นธรรม เพื่อเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต�งตั้งเป�นกรรมการ 

3. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ�กําหนดค�าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย�อย และเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากผลประกอบ
และขนาดของธุรกิจ และสามารถเทียบเคียงได�กับบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

4. พิจารณาแนวทางการประ เ มินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท 
คณะกรรมการชุดย�อย และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร เพื่อนําผลการประเมิน
ตนเองมาเป�นข�อมูลประกอบการพิจารณากําหนดค�าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย�อย และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร

5. พิจารณาหลักเกณฑ�การเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารบัการเลือกตัง้เป�นกรรมการบรษัิทล�วงหน�า สําหรับ
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2565

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
ให�มีความครบถ�วน เหมาะสม และสอดคล�องกับนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัท 

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนได�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โปร�งใส และมีความเป�นอิสระในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป�นประโยชน�ต�อ
คณะกรรมการบริษัท และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทอย�างเหมาะสม
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• รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงขององค�กร ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ได�แต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อทําหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายด�านการบริหารความเสี่ยงให�ครอบคลุมทุก
ด�าน รวมท้ังกํากับดูแลให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต�อ
ธุรกิจของบรษัิทอย�างเหมาะสมและกํากบัดูแลให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงโดยรวมให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 4 ท�าน ดังน้ี

ในป� 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจาํนวน 2 ครั้ง และมี
กรรมการบรหิารความเสี่ยงเข�าประชมุครบองค�ประชุมทุกครั้ง โดยสรุปสาระสาํคัญดังน้ี

1. พิจารณาให�ความเห็นชอบต�อนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของบริษัทและบริษัท
ย�อย เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป�นส�วนตัวของข�อมูลส�วนบุคคลของผู� ท่ี
เกี่ยวข�องทุกภาคส�วน และเพื่อเตรียมความพร�อมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข�องต�างๆ โดย บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) ได�เริ่มปฏิบัติ
นโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของบริษัทและบริษัทย�อยตั้งแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลความเสี่ยงของบริษัท ให�มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัท

3. ประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินตนเองแบบ
รายคณะตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยผลการประเมินอยู�ในระดับดี
มาก แสดงได�ว�าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�ทําหน�าท่ีตามขอบเขต หน�าท่ีและความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย�างเพียงพอและเหมาะสม

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมุ�งม่ันในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให�
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� เพื่อสร�างความเติบโตอย�างย่ังยืน
ให�กับบริษัทในระยะยาว

• รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีว�า เป�นสิ่งท่ีสําคัญท่ีช�วยส�งเสริมการดําเนินงานของบริษัทให�มีประสิทธิภาพและมีการ
เติบโตอย�างย่ังยืน ซึ่งจะนําไปสู�ประโยชน�สูงสุดต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม รวมถึง สร�างคุณค�าของ
กิจการและสังคมอย�างย่ังยืน ซึ่งบริษัทมีความมุ�งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใส ซื่อสัตย� 
สุจริต มีคุณธรรม และต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได�ยึดหลักการดําเนินงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได�
แต�งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน เพื่อทําหน�าท่ีกํากับ ดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท จึงได�จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน ซึ่ง
ประกอบด�วยกรรมการจํานวน 4 คน ซึ่งเป�นกรรมการอิสระท้ังคณะ โดยมี ศาสตราจารย�คลีนิก
เกียรติคุณ นายแพทย�อุดม คชินทร ทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
ความย่ังยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนอีก 3 คน ประกอบด�วย ศ. ดร. 
ศันสนีย� ไชยโรจน� นายกําธร ศิลาอ�อน และดร. เปาว� ศรีประเสริฐสุข 
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ส�วนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ | รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด�านการกํากับดูแลกิจการ

ในป� 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน ได�จัดประชุมจํานวนท้ังสิ้น 
2 ครั้ง โดยมีสาระสําคัญดังน้ี

1. กํากับ ดูแล และส�งเสริมให�กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย�อยปฏิบัติหน�าท่ี
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย�างเคร�งครัด

2. มีการจัดทําแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/รายงานประจําป� และการเป�ดเผยผลการดําเนินงาน
ของบริษัททุกไตรมาส รวมถึงข�อมูลสําคัญสําหรับผู�ถือหุ�น และนักลงทุนท่ัวไป โดยมีสาระสําคัญ
ครบถ�วน เพียงพอ เชื่อถือได� และทันเหตุการณ� ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น ผ�านระบบของตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เว็บไซต�ของบริษัท เป�นต�น

3. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายท่ีสําคัญของบริษัท 
เพื่อให�มีความเหมาะสม ครบถ�วน และเป�นป�จจุบัน ให�มีความสอดคล�องกับนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และกฏเกณฑ�ท่ีเกี่ยวข�อง 

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืนให�มีความเหมาะสม 
เพียงพอกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล�องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข�อง

5. ประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความย่ังยืน โดยการ

ประเมินตนเองแบบรายคณะตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยผลการ
ประเมินอยู�ในระดับดีมาก แสดงได�ว�าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน ได�

ทําหน�าท่ีตามขอบเขต หน�าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และการพัฒนาความยั่งยืนอย�างเพียงพอและเหมาะสม
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ส�วนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ | การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน

การควบคุมภายใน

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบรษัิท ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 โดยมี
กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท�านเข�าร�วมประชุมด�วย คณะกรรมการบริษัทได�ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� โดยการซักถามข�อมูลจากฝ�ายบริหาร และ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได�อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน โดยอาศัยข�อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน และการซักถามข�อมูลจากบริษัท ควอนตั้ม 
พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด ซึ่งเป�นผู�ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได�ว�า จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในด�านต�างๆ 5 องค�ประกอบตามแนวทางของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด�วย

(1) การควบคุมภายในองค�กร (Control Environment) 

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข�อมูล (Information and Communication) 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

มีบุคลากรอย�างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ีจะสามารถป�องกันทรัพย�สินของบริษัทอัน
เกิดจากการท่ีกรรมการหรือผู�บริหารนําไปใช�โดยมิชอบหรือโดยไม�มีอํานาจเพียงพอได� รวมถึงการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งหรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอย�างเพียงพอแล�ว

2.การแต�งตั้ง ถอดถอน และโยกย�ายผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 ได�
แต�งตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด (outsource ) ให�ปฏิบัติหน�าท่ีผู�ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ซึ่งบริษัท ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด ได�มอบหมายให� นายรักษ�พล อังศุวิทยา 
ตําแหน�ง ผู�จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป�นผู�รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน�าท่ีผู�
ตรวจสอบภายในของบรษัิท โดยได�เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทมาตั้งแต�เดือน
มิถุนายน ป� 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคุณสมบัติของ นายรักษ�พล อังศุวิทยา แล�วเห็นว�ามี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน�า ท่ีดังกล�าว เ น่ืองจากมีความเป�นอิสระ มีความรู� 
ความสามารถ และประสบการณ�ในการปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายในมาเป�นระยะเวลา 15 ป� 
นอกจากน้ี นายรักษ�พล อังศุวิทยา เคยเข�ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานด�าน
ตรวจสอบภาย ได�แก� การอบรมภายใน เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบ้ืองต�น การอบรม
ภายในองค�กร เรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป�นหัวหน�าทีม และการสัมมนาพิเศษ 
Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย เป�นต�น

ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต�งตั้ง ถอดถอน ผู�ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต�องผ�าน
การอนุมัติหรือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข�อมูลของผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�า
งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน
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รายการระหว�างกนั 

ในรอบป�บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย�อยมีการทํารายการระหว�างกัน
กับบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง ซึ่งการทํารายการดังกล�าวมีความจําเป�นและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป�นการ
ดําเนินธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย�อย ซึ่งมีเงื่อนไขการค�าท่ัวไปใน
ลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงจะกระทํากับคู�สัญญาท่ัวไปในสถานการณ�เดียวกัน ด�วยอํานาจต�อรอง
ทางการค�าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู�สัญญาอีกฝ�ายมีสถานะเป�นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง และ
ไม�ทําให�บริษัทและบรษัิทย�อยเสยีประโยชน�จากการเข�าทํารายการ โดยรายละเอียดปรากฎตามแบบ 56-
1 ป� 2562 และรายงานประจําป� 2562 บนเว็บไซต�ของบริษัท (www.interpharma.co.th) และในป� 
2563-2564 บริษัทและบริษัทย�อยไม�มีการทํารายการระหว�างกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย�งของบริษัทและบริษัทย�อย 
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย�อย ซึ่งจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได�มีการ

พิจารณานโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ และใช�ดุลยพินิจอย�าง

ระมัดระวัง และหลักการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมท้ังมีการ

เป�ดเผยข�อมูลท่ีสําคัญอย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู�สอบบัญชีได�

สอบทาน ตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู�สอบบัญชีอย�างไม�มี

เงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทได�จัดให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต�อต�าน

คอร�รัปชัน และดํารงไว�ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�ามี

การบันทึกข�อมูลทางบัญชีถูกต�องครบถ�วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว�ซึ่ง

สินทรัพย� ตลอดจนป�องกันไม�ให�เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย�างมี

สาระสําคัญ

คณะกรรมการบริษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระ ทํา

หน�า ท่ีสอบทานความน�าเ ช่ือถือและความถูกต�องของรายงานทางการเงิน ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจําป�น้ีแล�ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว�าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ

บริษัท สามารถให�ความเช่ือม่ันได�ว�างบการเงินของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทย�อย สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

(ศาสตราจารย�คลีนิกเกยีรตคุิณ นายแพทย�อุดม คชินทร)

ประธานกรรมการ
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รายงานของผู�สอบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)

ความเหน็

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษัิท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย (กลุ�ม
บริษัท) ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรปุนโยบายการบัญชีท่ีสาํคัญ และได�ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกจิการของบรษัิท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) ด�วยเช�นกัน

ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเงินข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย และเฉพาะ
ของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ�ในการแสดงความเหน็

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�
กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบของผู�สอบบัญการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกลุ�มบริษัทตามข�อกําหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านจรรยาบรรณอื่นๆตามท่ีระบุในข�อกําหนดน้ันด�วย 
ข�าพเจ�าเช่ือว�าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�นเกณฑ�
ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เรื่องสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต�าง ๆ  ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพนิิจเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพของ
ข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดป�จจุบัน ข�าพเจ�าได�นําเรือ่งเหล�าน้ีมาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ท้ังน้ี ข�าพเจ�าไม�ได�แสดง
ความเห็นแยกต�างหากสําหรับเรือ่งเหล�าน้ี

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการ
ตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ซึ่งได�รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล�าน้ีด�วย การ
ปฏิบัติงานของข�าพเจ�าได�รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต�อการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข�าพเจ�า ซึ่ง
ได�รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหล�าน้ีด�วย ได�ใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�าต�องบ
การเงินโดยรวม

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร�อมวิธีการตรวจสอบมีดังต�อไปน้ี

การรับรู�รายได�

รายได�จากการขายสินค�าถือเป�นรายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญและส�งผลกระทบโดยตรงต�อกําไรขาดทุน
ของกลุ�มบริษัท ประกอบกับกลุ�มบริษัทมีรายการขายผ�านผู�จัดจําหน�ายซึ่งจะรบัรู�รายได�กต็�อเม่ือผู�จัด
จําหน�ายขายสินค�าไปยังลูกค�ารายย�อยแล�ว นอกจากน้ีกลุ�มบริษัทมีนโยบายการให�สิทธิคืนสินค�าตาม
เงื่อนไขท่ีกลุ�มบรษัิทกาํหนด ข�าพเจ�าจงึให�ความสําคัญเป�นพเิศษต�อการรบัรู�รายได�ของกลุ�มบริษัท
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ข�าพเจ�าตรวจสอบการรบัรู�รายได�ของกลุ�มบรษัิทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
กลุ�มบริษัทท่ีเกี่ยวข�องกับวงจรรายได�และการรับคืนสินค�า สุ�มตัวอย�างรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว�างป�
และ ช�วงใกล�สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพือ่ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหน้ีท่ี
กลุ�มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว�าเป�นไปตามเงือ่นไขท่ีระบุไว�ในข�อตกลงการให�ส�วนลด
แก�ลูกค�าของกลุ�มบริษัทและสอดคล�องกบันโยบายการรบัรู�รายได�ของกลุ�มบริษัท ทดสอบข�อมูลท่ีกลุ�ม
บริษัทนํามาใช�ในการคํานวณและบันทึกประมาณการรบัคืนสินค�า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ประกอบกับการวิเคราะห�เปรยีบเทียบข�อมูลบัญชีรายได�แบบแยกย�อย (Disaggregated data) เพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชี
ท่ีทําผ�านใบสําคัญท่ัวไป

การรวมธุรกิจ 

ตามท่ีกล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 11 บริษัทฯได�ลงทุนในบรษัิท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ซึ่ง
เป�นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายยา ณ วันท่ีซื้อกิจการ บริษัทฯได�รับรู�และวัดมูลค�าสินทรพัย�ท่ี
ระบุได�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรับมาด�วยมูลค�ายุติธรรม ตลอดจนรับรู�ค�าความนิยมท่ีเกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิ 
จากการวัดมูลค�าตามวิธีซื้อ ข�าพเจ�าให�ความสําคัญกับรายการซื้อธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป�นรายการท่ีมี
สาระสําคัญต�องบการเงนิโดยรวมและฝ�ายบรหิารจาํเป�นต�องใช�ดุลยพนิิจอย�างมากในการประเมินมูลค�า
ยุติธรรมของสนิทรพัย�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรบัมาดังกล�าว รวมถึงการรับรู�ค�าความนิยม

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบข�อตกลงและเงือ่นไขในสัญญาซือ้ขายธุรกิจ และสอบถามฝ�ายบรหิารถึงลักษณะ
และวัตถุประสงค�ในการเข�าทํารายการซือ้ดังกล�าวเพื่อประเมินว�ารายการซื้อธุรกจิดังกล�าวเป�นไปตาม
คํานิยามของ       การรวมธุรกิจภายใต�มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวม
ธุรกิจหรือไม� นอกจากน้ี ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบมูลค�าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและ
การจ�ายเงนิเพือ่ประเมินว�ามูลค�าดังกล�าวสะท�อนมูลค�ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให�และไม�รวมถึง
ต�นทุนท่ีเกี่ยวข�องกับการซื้อธุรกิจ ประเมินมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีระบุได�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรบัมา 
ท่ีระบุในเอกสารการวัดมูลค�าตามวิธีซื้อซึ่งจดัทํา โดยผู�ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข�อ
สมมติต�าง ๆ ท่ีสําคัญท่ีผู�ประเมินราคาอิสระใช�ในการคํานวณหามูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหน้ีสิน 
สอบทานองค�ประกอบของข�อมูลในแบบจาํลอง พิจารณา

ข�อสมมติท่ีสําคัญ เช�น อัตราคิดลด และอัตราการเจรญิเติบโต เป�นต�น รวมถึงพิจารณาความรู� 
ความสามารถและความเท่ียงธรรมของผู�ประเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนับสนุนค�าความนิยม ท่ี
บริษัทฯบันทึกไว�โดยทําการวิเคราะห�รปูแบบในการกําหนดราคาซื้อขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบ
ทานการเป�ดเผยข�อมูลเกีย่วกับรายการซื้อธุรกิจดังกล�าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ค�าความนิยม

ข�าพเจ�าให�ความสําคัญเรื่องการพิจารณาการด�อยค�าของค�าความนิยม ตามท่ีกล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข�อ 14 เน่ืองจากการประเมินการด�อยค�าของค�าความนิยมถอืเป�นประมาณการทางบัญชีท่ี

สําคัญท่ีฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพนิิจอย�างสูงในการระบุหน�วยสินทรพัย�ท่ีก�อให�เกดิเงนิสดและการประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว�าจะได�รับจากกลุ�มสินทรัพย�น้ัน รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและ

อัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งทําให�เกิดความเสี่ยงเกีย่วกับมูลค�าค�าความนิยม 

ในการพิจารณาการด�อยค�าของค�าความนิยม ข�าพเจ�าได�ประเมินการกําหนดหน�วยสินทรพัย�ท่ีก�อให�เกดิ

เงินสดและแบบจําลองทางการเงินท่ีฝ�ายบรหิารของบริษัทฯเลอืกใช�โดยการทําความเข�าใจกระบวนการ

พิจารณาของฝ�ายบริหารว�าสอดคล�องตามลักษณะการให�ประโยชน�ของสินทรพัย�หรอืไม� นอกจากน้ี 

ข�าพเจ�าได�ทําการทดสอบข�อสมมติท่ีสําคัญท่ีใช�ในการประมาณการกระแสเงินสด ท่ีคาดว�าจะได�รับในอนาคต

จากสินทรัพย�ท่ีจัดทําโดยฝ�ายบรหิารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข�อสมมตดิังกล�าวกับแหล�งข�อมูล

ภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงนิสดในอดีตกบัผลการ

ดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเพื่อประเมินการใช�ดุลยพนิิจของฝ�ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาด

ว�าจะได�รับในอนาคตดังกล�าว และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝ�ายบริหารของบรษัิทฯเลือกใช�โดยการวิเคราะห�

ต�นทุนทางการเงนิถัวเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักของบรษัิทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณ

มูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�ดังกล�าวตามแบบจําลองทางการเงนิ และพิจารณาผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงข�อสมมติท่ีสาํคัญต�อมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต
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ของรายได�ในระยะยาว นอกจากน้ี ข�าพเจ�าได�สอบทานการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด�อยค�า

ของค�าความนิยม

เรื่องอืน่

งบการเงินรวมของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย (กลุ�มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดย

ผู�สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย�างไม�มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2564 และให�ข�อสังเกต

เกี่ยวกับการดําเนินการให�มีการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีระบุได�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อ

กิจการของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ซึ่งยังไม�เสรจ็สมบูรณ�ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ข�อมลูอืน่ 

ผู�บริหารเป�นผู�รบัผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข�อมูลท่ีรวมอยู�ในรายงานประจําป�ของกลุ�มบรษัิท (แต�ไม�

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู�สอบบัญชีท่ีแสดงอยู�ในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดว�าจะถูกจัดเตรยีมให�กับ

ข�าพเจ�าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู�สอบบัญชน้ีี

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอื่นและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ข�อสรุปในลักษณะการให�

ความเชื่อม่ันในรูปแบบใดๆต�อข�อมูลอื่นน้ัน

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่น

น้ันมีความขัดแย�งท่ีมีสาระสาํคัญกับงบการเงินหรือกบัความรู�ท่ีได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�าหรอืไม� 

หรือปรากฏว�าข�อมูลอื่นแสดงขดัต�อข�อเท็จจรงิอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� 

เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจําป�ของกลุ�มบริษัทตามท่ีกล�าวข�างต�นแล�ว และหากสรุปได�ว�ามีการแสดง

ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญ ข�าพเจ�าจะสื่อสารเรื่องดังกล�าวให�ผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดแูล

ทราบเพื่อให�มีการดําเนินการแก�ไขท่ีเหมาะสมต�อไป

ความรบัผดิชอบของผู�บรหิารและผู�มหีน�าทีใ่นการกาํกบัดแูลต�องบการเงนิ

ผู�บริหารมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหล�าน้ีโดยถกูต�องตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บริหารพจิารณาว�าจาํเป�นเพือ่ให�

สามารถจัดทํางบการเงนิท่ีปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิอันเป�นสาระสําคัญไม�ว�าจะเกดิจาก

การทุจริตหรอืข�อผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ�มบริษัทในการดาํเนินงาน

ต�อเน่ือง การเป�ดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานต�อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล�าว  และการใช�เกณฑ�การ

บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ�มบรษัิทหรือหยุด

ดําเนินงานหรอืไม�สามารถดําเนินงานต�อเน่ืองอกีต�อไปได�

ผู�มีหน�าท่ีในการกาํกับดูแลมีหน�าท่ีในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงนิของ

กลุ�มบริษัท 
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ความรบัผดิชอบของผู�สอบบญัชตี�อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพื่อให�ได�ความเชื่อม่ันอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงนิโดยรวม

ปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขดัต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสาํคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจรติหรอื

ข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชื่อม่ันอย�าง

สมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรบัประกันว�าการปฏิบัตงิานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิอันเป�นสาระสําคัญท่ีมีอยู�ได�เสมอ

ไป ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณ�อย�างสมเหตุสมผลได�ว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิแต�ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมี

ผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงนิเหล�าน้ี

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าใช�ดุลยพนิิจและการสังเกตและสงสัย                  

เยี่ยงผู�ประกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ และข�าพเจ�าได�ปฏิบัตงิานดังต�อไปน้ีด�วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข�อมูลท่ีขดัต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสาํคัญในงบ

การเงินไม�ว�าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อตอบสนอง   ต�อความเสี่ยงเหล�าน้ัน และได�หลักฐานการสอบบัญชท่ีีเพยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขดัต�อ

ข�อเท็จจริงอนัเป�นสาระสําคัญซึ่งเป�นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว�าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ข�อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลท่ีไม�ตรงตามข�อเท็จจริงหรอืการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน

• ทําความเข�าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบให�เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเหน็ต�อ

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บริหารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชแีละการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องท่ีผู�บรหิารจัดทํา

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชสีําหรับกจิการท่ีดําเนินงานต�อเน่ืองของ

ผู�บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชท่ีีได�รบัว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ี

เกี่ยวกับเหตุการณ�หรอืสถานการณ�ท่ีอาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสยัอย�างมีนัยสาํคัญต�อ

ความสามารถของกลุ�มบรษัิทในการดําเนินงานต�อเน่ืองหรอืไม� หากข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความ

ไม�แน�นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข�าพเจ�าจะต�องให�ข�อสังเกตไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า

ถึงการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเกีย่วข�องในงบการเงิน หรือหากเห็นว�าการเป�ดเผยดังกล�าวไม�เพยีงพอ 

ข�าพเจ�าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าขึ้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีได�รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หรือ

สถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กลุ�มบริษัทต�องหยุดการดําเนินงานต�อเน่ืองได�

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลท่ี
เกี่ยวข�อง ตลอดจนประเมินว�างบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ�ท่ีเกดิขึ้นโดยถูกต�องตามท่ี
ควรหรือไม� 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชท่ีีเหมาะสมอย�างเพียงพอเกี่ยวกับข�อมูลทางการเงนิ
ของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ�มบรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ต�องบการเงินรวม 
ข�าพเจ�ารบัผิดชอบต�อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ�ม
บริษัท ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผดิชอบแต�เพียงผู�เดียวต�อความเห็นของข�าพเจ�า
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ข�าพเจ�าได�สื่อสารกบัผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลในเรือ่งต�างๆซึง่รวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว� ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องท่ีมี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คํารับรองแก�ผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดแูลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกําหนดจรรยาบรรณท่ี
เกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระและได�สื่อสารกบัผู�มีหน�าท่ีในการกาํกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�ท้ังหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข�าพเจ�าเชื่อว�ามีเหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณาว�ากระทบต�อความเป�นอสิระของ
ข�าพเจ�าและมาตรการท่ีข�าพเจ�าใช�เพือ่ป�องกนัไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอสิระ

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกาํกับดูแล ข�าพเจ�าได�พิจารณาเรื่องต�าง ๆ  ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดป�จจุบันและกําหนดเป�นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิบายเรื่อง
เหล�าน้ีไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชี เว�นแต�กฎหมายหรือข�อบังคับห�ามไม�ให�เป�ดเผยเรื่องดังกล�าวต�อสาธารณะ 
หรือในสถานการณ�ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข�าพเจ�าพิจารณาว�าไม�ควรสื่อสารเรื่องดังกล�าวในรายงานของข�าพเจ�า
เพราะการกระทําดังกล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�า
ผลประโยชน�ท่ีผู�มีส�วนได�เสียสาธารณะจะได�จากการสื่อสารดังกล�าว

ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ี

ศิริวรรณ นิตย�ดํารง
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ� 2565

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม�)

สินทรพัย�
สินทรพัย�หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 7 173,866,179 152,328,026 124,832,999 96,778,802 
ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น 8 292,186,303 155,634,151 214,125,964 113,189,499 
เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงาน - ส�วนท่ีถึงกําหนด

รับชําระภายในหน่ึงป� 60,000 60,000 60,000 60,000 

เงินให�กู�ยืมระยะส้ันแก�บริษัทย�อย 6 - - 90,200,000 39,200,000 
เงินจ�ายล�วงหน�าเพื่อซื้อสินค�า 4,865,343 4,169,406 4,865,343 3,603,417 
สินค�าคงเหลือ 9 187,130,688 103,479,858 81,385,237 49,872,722 
สินทรัพย�ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 799,594 765,133 314,552 309,052 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�ของงวดป�จจุป�น 955,019 236,645 - -
สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 6,748,677 606,266 372,190 441,599 
รวมสนิทรพัย�หมนุเวยีน 666,611,803 417,279,485 516,156,285 303,455,091 
สินทรพัย�ไม�หมนุเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 30.5 7,956,816 7,955,301 800,000 800,000 

เงินจ�ายล�วงหน�าเพื่อศึกษากิจการ 10 96,571,500 - 96,571,500 -

เงินลงทุนในบริษัทย�อย 11 - - 308,714,890 308,714,890 

เงินลงทุนในการร�วมค�า 12 10,121,364 - 10,199,990 -
เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงาน - สุทธิจาก

ส�วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป� - 50,000 - 50,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 13 455,036,185 252,395,222 185,046,777 18,758,500 
สินทรัพย�สิทธิการใช� 2,279,096 2,992,192 2,279,096 2,873,643 

ค�าความนิยม 14 22,159,480 22,159,480 -
สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 15 55,101,658 48,579,471 13,915,914 2,614,230 
สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 25 8,977,780 3,378,571 3,441,937 2,211,223 
สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น 2,227,864 1,541,112 2,164,404 1,452,112 
รวมสนิทรพัย�ไม�หมนุเวยีน 660,431,743 339,051,349 623,134,508 337,474,598 
รวมสนิทรพัย� 1,327,043,546 756,330,834 1,139,290,793 640,929,689 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม�)

หนี้สนิและส�วนของผู�ถอืหุ�น
หนี้สนิหมนุเวยีน

เงินกู�ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 16 120,000,000 - 80,000,000 -
เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่น 17 149,359,668 123,009,880 46,452,808 54,071,232 

เงินกู�ยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 18 6,000,000 6,000,000 - -

เงินกู�ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 6 4,800,000 4,800,000 - -
ส�วนของเงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงป� 19 35,623,999 15,528,959 32,863,999 15,528,959 
ส�วนของหน้ีสินตามสัญญาเช�าท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป� 567,569 644,157 567,569 520,440 
ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 14,797,611 8,397,112 13,850,439 5,757,261 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,485,948 1,965,441 3,172,425 987,936 
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 335,634,795 160,345,549 176,907,240 76,865,828 
หนี้สนิไม�หมนุเวยีน
เงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส�วนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงป� 19 187,061,599 90,907,464 171,971,599 90,907,464 
หน้ีสินตามสัญญาเช�า - สุทธิจากส�วนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป� 1,902,955 2,470,524 1,902,955 2,470,524 
สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 20 15,411,368 8,544,716 10,701,228 4,922,029 

หน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 25 3,529,261 7,621,828 - -
รวมหนีส้นิไม�หมนุเวยีน 207,905,183 109,544,532 184,575,782 98,300,017 
รวมหนีส้นิ 543,539,978 269,890,081 361,483,022 175,165,845 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม�)

หนี้สนิและส�วนของผู�ถอืหุ�น (ต�อ)
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ทุนเรือนหุ�น 21 

ทุนจดทะเบียน
หุ�นสามัญ 356,079,510 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท

(31 ธันวาคม 2563: หุ�นสามัญ 206,000,000 หุ�น 
มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) 178,039,755 103,000,000 178,039,755 103,000,000 

ทุนออกจําหน�ายและชําระเต็มมูลค�าแล�ว
หุ�นสามัญ 298,010,524 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท

(31 ธันวาคม 2563: หุ�นสามัญ 206,000,000 หุ�น 
มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) 149,005,262 103,000,000 149,005,262 103,000,000 

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ 473,812,946 286,711,313 473,812,946 286,711,313 
ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 18,272,800 18,272,800 18,272,800 18,272,800 
ส�วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน 3,703,228 3,703,228 - -
กําไรสะสม

จัดสรรแล�ว - สํารองตามกฎหมาย 22 15,150,583 8,877,347 15,150,583 8,877,347 
ยังไม�ได�จัดสรร 101,699,195 49,284,258 121,566,180 48,902,384 

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ 761,644,014 469,848,946 777,807,771 465,763,844 
ส�วนของผู�มีส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย 21,859,554 16,591,807 - -
รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 783,503,568 486,440,753 777,807,771 465,763,844 
รวมหนีส้นิและส�วนของผู�ถอืหุ�น 1,327,043,546 756,330,834 1,139,290,793 640,929,689 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็
สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม�)

กําไรขาดทนุ:
รายได�
รายได� 908,632,265 442,100,765 593,557,091 302,373,687 
รายได�อื่น 12,352,513 4,838,157 25,622,667 8,358,118 
รวมรายได� 920,984,778 446,938,922 619,179,758 310,731,805 
ค�าใช�จ�าย 24 
ต�นทุนขายและบริการ 507,848,171 182,773,094 281,280,233 120,991,010 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 165,200,669 127,048,406 103,913,816 79,851,976 
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 102,164,317 60,170,176 68,901,099 45,043,471 
รวมค�าใช�จ�าย 775,213,157 369,991,676 454,095,148 245,886,457 
กําไรจากการดาํเนนิงาน 145,771,621 76,947,246 165,084,610 64,845,348 
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร�วมค�า 12.2 (78,626) - - -
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม - (162,426) - -
ต�นทุนทางการเงิน (8,011,598) (1,138,369) (6,411,769) (677,724)

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษเีงนิได� 137,681,397 75,646,451 158,672,841 64,167,624 
ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 25 (27,197,790) (16,390,740) (33,208,122) (13,022,849)
กําไรสาํหรบัป� 110,483,607 59,255,711 125,464,719 51,144,775 

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่:

รายการท่ีจะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 20 (634,307) - (634,307) -

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได� 25 126,861 - 126,861 -

รายการท่ีจะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได� (507,446) - (507,446) -

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบัป� (507,446) - (507,446) -

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัป� 109,976,161 59,255,711 124,957,273 51,144,775 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต�อ)

สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม�)

การแบ�งป�นกาํไร

ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ 105,215,860 52,536,764 125,464,719 51,144,775 

ส�วนท่ีเป�นของผู�มีส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย 5,267,747 6,718,947 

110,483,607 59,255,711 

การแบ�งป�นกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ 104,708,414 52,536,764 124,957,273 51,144,775 

ส�วนท่ีเป�นของผู�มีส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย 5,267,747 6,718,947 

109,976,161 59,255,711 

กําไรต�อหุ�น 26 

กําไรต�อหุ�นข้ันพื้นฐาน (บาท)

กําไรส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ 0.360 0.182 0.429 0.177 

จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก (หุ�น) 292,394,963 289,362,086 292,394,963 289,362,086 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)  
งบการเงนิรวม 

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ 
ส�วนเกินทุน ส�วนเกินทุน ส�วนของผู�มี 

จากการจ�าย จากการรวมธุรกิจ กําไรสะสม รวมส�วนของ ส�วนได�เสียท่ีไม�มี รวม 
ทุนเรือนหุ�น ส�วนเกินมูลค�า โดยใช�หุ�น ภายใต�การ จัดสรรแล�ว - ผู�ถือหุ�นของ อํานาจควบคุม ส�วนของ 

ท่ีออกและชําระแล�ว หุ�นสามัญ เป�นเกณฑ� ควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไม�ได�จัดสรร บริษัทฯ ของบริษัทย�อย ผู�ถือหุ�น 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 103,000,000 286,711,313 18,272,800 3,703,228 6,320,108 37,414,733 455,422,182 9,872,860 465,295,042 
กําไรสําหรับป� (ปรับปรุงใหม�) - - - - - 52,536,764 52,536,764 6,718,947 59,255,711 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - - - - - - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - - - 52,536,764 52,536,764 6,718,947 59,255,711 
เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 28) - - - - - (38,110,000) (38,110,000) - (38,110,000)
โอนกําไรสะสมท่ียังไม�ได�จดัสรรเป�นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) - - - - 2,557,239 (2,557,239) - - -
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 103,000,000 286,711,313 18,272,800 3,703,228 8,877,347 49,284,258 469,848,946 16,591,807 486,440,753 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ตามทีร่ายงานไว�เดิม 103,000,000 286,711,313 18,272,800 3,703,228 8,877,347 50,523,530 471,088,218 16,591,807 487,680,025 
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู�ไว�

จากการซื้อกิจการ (หมายเหตุ 11) - - - - - (1,239,272) (1,239,272) - (1,239,272)
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - หลังการปรบัปรงุ 103,000,000 286,711,313 18,272,800 3,703,228 8,877,347 49,284,258 469,848,946 16,591,807 486,440,753 
กําไรสําหรับป� - - - - - 105,215,860 105,215,860 5,267,747 110,483,607 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - - - - - (507,446) (507,446) - (507,446)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - - - 104,708,414 104,708,414 5,267,747 109,976,161 
ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 4,805,466 187,413,193 - - - - 192,218,659 - 192,218,659 
ต�นทุนในการทํารายการท่ีเกิดจากการออกหุ�น - (311,560) - - - - (311,560) - (311,560)
ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ายหุ�นป�นผล (หมายเหตุ 21, 28) 41,199,796 - - - - (41,199,796) - - -
เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 28) - - - - (4,820,445) (4,820,445) - (4,820,445)
โอนกําไรสะสมท่ียังไม�ได�จดัสรรเป�นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) - - - - 6,273,236 (6,273,236) - - -
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 149,005,262 473,812,946 18,272,800 3,703,228 15,150,583 101,699,195 761,644,014 21,859,554 783,503,568 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น (ต�อ)
สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส�วนเกินทุน กําไรสะสม รวม 
ทุนเรือนหุ�น ส�วนเกินมูลค�า จากการจ�าย จัดสรรแล�ว - ส�วนของ 

ท่ีออกและชําระแล�ว หุ�นสามัญ โดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� สํารองตามกฎหมาย ยังไม�ได�จัดสรร ผู�ถือหุ�น 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 103,000,000 286,711,313 18,272,800 6,320,108 38,424,848 452,729,069 
กําไรสําหรับป� - - - - 51,144,775 51,144,775 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - - - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - - 51,144,775 51,144,775 

เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 28) - - - - (38,110,000) (38,110,000)

โอนกําไรสะสมท่ียังไม�ได�จดัสรรเป�นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) - - - 2,557,239 (2,557,239) -
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 103,000,000 286,711,313 18,272,800 8,877,347 48,902,384 465,763,844 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 
2564 103,000,000 286,711,313 18,272,800 8,877,347 48,902,384 465,763,844 
กําไรสําหรับป� - - - - 125,464,719 125,464,719 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - - - - (507,446) (507,446)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - - 124,957,273 124,957,273 
ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 
21) 4,805,466 187,413,193 - - - 192,218,659 
ต�นทุนในการทํารายการท่ีเกิดจากการออกหุ�น - (311,560) - - - (311,560)

ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ายหุ�นป�นผล (หมายเหตุ 21, 28) 41,199,796 - - - (41,199,796) -

เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 28) - - - - (4,820,445) (4,820,445)

โอนกําไรสะสมท่ียังไม�ได�จดัสรรเป�นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) - - - 6,273,236 (6,273,236) -
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 149,005,262 473,812,946 18,272,800 15,150,583 121,566,180 777,807,771 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม�)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กําไรก�อนภาษี 137,681,397 75,646,451 158,672,841 64,167,624 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก�อนภาษีเป�นเงินสดรับ(จ�าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค�าเส่ือมราคาและค�าตัดจําหน�าย 26,605,210 5,690,839 6,106,729 2,770,222 
ขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ทางการเงิน (โอนกลับ) 1,803,300 209,304 (664,794) 30,024 
การปรับลดสินค�าคงเหลือเป�นมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับ (โอนกลับ) 1,661,971 (1,127,706) 1,534,947 (1,718,972)
ขาดทุนจากการทําลายสินค�า - 2,529,371 - 1,930,475 
ประมาณการรับคืนสินค�า 1,545,421 381,730 1,879,412 245,616 
ขาดทุนจากการจําหน�าย/ตัดจําหน�ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�

และสินทรัพย�ไม�มีตัวตน 3,600,313 449 3,243,645 1 
กําไรจากการจําหน�ายเงินลงทุนในบริษัทร�วม - (1,797,615) - (1,410,271)
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม - 162,426 - -
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร�วมค�า 78,626 - - -
สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 3,580,280 1,913,819 2,565,186 1,567,497 
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม�เกิดข้ึนจริง 32,531 (57,658) 17,807 (57,658)
รายได�ทางการเงิน (115,554) (966,254) (2,464,590) (1,516,073)
ต�นทุนทางการเงิน 8,011,598 1,138,369 6,411,769 677,724 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรพัย�และหน้ีสินดําเนินงาน 184,485,093 83,723,525 177,302,952 66,686,209 

สินทรัพย�ดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น (138,358,869) (45,890,148) (100,291,447) (27,300,000)
เงินจ�ายล�วงหน�าเพื่อซือ้สินค�า (695,937) (3,000,162) (1,261,926) (2,434,173)
สินค�าคงเหลือ (85,312,801) (26,578,020) (33,047,462) (26,090,172)
สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น (6,142,411) 2,440,487 69,409 (182,911)
สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น (686,752) (947,136) (712,292) (913,136)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่น 35,206,034 (4,606,610) 2,368,371 21,422,101 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 903,640 433,504 233,631 36,855 

เงินสดจาก(ใช�ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (10,602,003) 5,575,440 44,661,236 31,224,773 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 108,067 235,946 51,058 220,746 
จ�ายภาษีเงินได� (31,080,580) (14,628,472) (26,218,797) (10,267,511)

เงินสดสทุธจิาก(ใช�ไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน (41,574,516) (8,817,086) 18,493,497 21,178,008 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย�อย
งบกระแสเงนิสด (ต�อ)
สําหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม�)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 
เงินฝากติดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (1,515) (547,349) - 107,856 
เงินสดจ�ายชําระเจ�าหน้ีค�าเงินลงทุน (10,000,000) - (10,000,000) -
เงินสดจ�ายเพื่อลงทุนในการร�วมค�า (10,199,990) - (10,199,990) -
เงินสดรับจากการจําหน�ายเงินลงทุนในบริษัทร�วม - 6,250,000 - 6,250,000 
เงินสดจ�ายเพื่อลงทุนในบริษัทย�อย (สุทธิจากเงินสดท่ีจ�ายซื้อ) - (241,600,097) - (293,565,190)
เงินสดจ�ายล�วงหน�าเพื่อศึกษากิจการ (96,571,500) - (96,571,500) -
เงินให�กู�ยืมระยะส้ันแก�บริษัทย�อย - - (51,000,000) (27,400,000)
รับคืนเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงาน 50,000 65,000 50,000 65,000 
สินทรัพย�ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน (34,461) (119,276) (5,500) (119,276)
เงินสดจ�ายในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (224,154,073) (12,453,509) (172,937,128) (11,281,323)
เงินสดจ�ายในการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน (13,691,656) (2,047,556) (13,691,656) (2,035,388)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 2,803,738 - 2,803,738 -
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 10,904 722,162 2,433,308 1,313,162 
เงินสดสทุธใิช�ไปในกจิกรรมลงทนุ (351,788,553) (249,730,625) (349,118,728) (326,665,159)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินสดรับจากการกู�ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 120,000,000 - 80,000,000 -
เงินสดรับจากการกู�ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน - 1,600,000 - -
เงินสดรับจากการกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร 139,000,000 108,000,000 120,000,000 108,000,000 
เงินสดจ�ายค�าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร (300,000) - (300,000) -
เงินสดจ�ายคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร (22,550,000) (1,300,000) (21,400,000) (1,300,000)
ชําระคืนเงินต�นของหน้ีสินตามสัญญาเช�า (644,157) (675,285) (520,440) (477,226)
จ�ายดอกเบ้ีย (7,671,949) (1,376,706) (6,182,184) (885,878)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 192,218,659 - 192,218,659 -
ต�นทุนในการทํารายการท่ีเกิดจากการออกหุ�น (311,560) - (311,560) -
เงินป�นผลจ�าย (4,825,047) (38,019,394) (4,825,047) (38,019,394)
เงินสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 414,915,946 68,228,615 358,679,428 67,317,502 
เงินสดและรายการเทยีบเท�าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธิ 21,552,877 (190,319,096) 28,054,197 (238,169,649)
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นป� 152,328,026 342,647,122 96,778,802 334,948,451 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (14,724) - - -
เงินสดและรายการเทยีบเท�าเงนิสด ณ วันสิ้นป� 173,866,179 152,328,026 124,832,999 96,778,802 

- - - -
ข�อมูลกระแสเงนิสดเป�ดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม�เกี่ยวข�องกับเงินสด

เจ�าหน้ีอื่นจากการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�เพิ่มข้ึน 1,092,844 - - -
เงินป�นผลค�างจ�ายเพิ่มข้ึน(ลดลง) (4,602) 90,606 (4,602) 90,606 
ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ�ายหุ�นป�นผล 41,199,796 - 41,199,796 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)
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ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย�อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม
สําหรบัป�สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564

1. ข�อมูลทั่วไป

1.1 ข�อมูลบริษัทฯ

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได�จัดตั้งข้ึนเป�นบริษัทจํากัดตามกฎหมาย
ไทยและได�จดทะเบียนการแปรสภาพเป�นบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชน
จํากัดเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย� เอ็มเอไอ เม่ือวันท่ี 5
พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนําเข�า ผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�
เสริมอาหารของคนและสัตว� โดยบริษัทฯได�ทําสัญญาแต�งตั้งบริษัทแห�งหน่ึงเป�นผู�จัดจําหน�ายสินค�า
เพื่อทําหน�าท่ีบริการจัดจําหน�ายสินค�า บริษัทฯ มีท่ีอยู�ตามท่ีได�จดทะเบียนไว�ดังน้ี

สํานักงานใหญ�ตั้งอยู�เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร� ชั้นท่ี 9ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สํานักงานสาขาตั้งอยู�

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

(2) เลขที่ 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร� ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

(3) เลขที่ 99/19 หมู�ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

(4) เลขที่ 99/20 หมู�ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

(5) เลขที่ 99/2 หมู�ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

(6) เลขที่ 89 หมู�ที่ 1 ตําบลบ�านช�าง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 

(7) เลขที่ 197/1 หมู�ที่ 1 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

(8) เลขที่ 33/2 หมู�ที่ 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

1.2 การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ป�จจุบันยังมีผลกระทบต�อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมส�วนใหญ� สถานการณ�ดังกล�าวอาจนํามาซึ่งความไม�แน�นอนและ
ผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ�ายบริหารของกลุ�มบริษัทติดตามความคืบหน�า
ของสถานการณ�ดังกล�าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี ่ยวกับมูลค�าของสินทรัพย� 
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้ฝ�ายบริหารได�ใช�ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต�าง ๆ เม่ือสถานการณ�มีการเปล่ียนแปลง

2. เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข�อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค�าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป�นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช�เป�นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี

งบการเงินน้ีได�จัดทําขึ้นโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมเว�นแต�จะได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
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2.2 เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีได�จดัทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบรษัิท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 
(มหาชน)(ซึ่งต�อไปน้ีเรยีกว�า “บริษัทฯ”) และบริษัทย�อย (ซึ่งต�อไปน้ีเรียกว�า “บริษัท
ย�อย”) (รวมเรียกว�า“กลุ�มบรษัิท”) ดังน้ี

บริษัทย�อย ลักษณะของธุรกิจ
จัดตั้งข้ึน         
ในประเทศ อัตราร�อยละของการถือหุ�น

2564 2563
ร�อยละ ร�อยละ

บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด จําหน�ายอาหาร และผลิตภัณฑ�
เสริมอาหารสําหรับสัตว�เลี้ยง

และปศุสัตว�

ไทย 55 55

บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด จําหน�ายอาหารสัตว� ไทย 60 60
บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ผลิตและจําหน�ายยา ไทย 100 100

ข) บรษัิทฯจะถือว�ามีการควบคุมกิจการท่ีเข�าไปลงทุนหรือบริษัทย�อยได� หากบริษัทฯมีสิทธิ
ได�รับหรือมีส�วนได�เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข�าไปลงทุน และสามารถใช�อํานาจใน
การสั่งการกิจกรรมท่ีส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได� 

ค) บริษัทฯนํางบการเงนิของบรษัิทย�อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต�วันท่ีบริษัทฯ
มีอํานาจในการควบคุมบริษัทย�อย จนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย�อยน้ัน

ง) งบการเงินของบริษัทย�อยได�จัดทําข้ึนโดยใช�นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช�นเดียวกันกับ
ของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค�างระหว�างกลุ�มบริษัท รายการค�าระหว�างกันท่ีมีสาระสําคัญได�ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแล�ว 

ฉ) ส�วนของผู�มีส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย�
สุทธิของบริษัทย�อยส�วนท่ีไม�ได�เป�นของบริษัทฯ และแสดงเป�นรายการแยกต�างหากใน
งบกําไรขาดทุนรวมและส�วนของผู�ถือหุ�นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ช) กลุ�มบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตามวิธีราคาซื้อ ยกเว�นกรณีท่ี
เป�นการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน

กลุ�มบริษัทวัดมูลค�าส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมตามสัดส�วนได�เสียในสินทรัพย�สุทธิ
ท่ีได�มาจากผู�ถูกซื้อ

ต�นทุนท่ีเกี่ยวข�องกับการซื้อของกลุ�มบริษัทท่ีเกิดขึ้นซึ่งเป�นผลมาจากการรวมธุรกิจ 
เช�น ค�าท่ีปรึกษา ถือเป�นค�าใช�จ�ายเม่ือเกิดขึ้น

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย�อย การร�วมค�าและบริษัท
ร�วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม�

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม�ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช�ในป�ป�จจบุนั

ในระหว�างป� กลุ�มบริษัทได�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช�สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหรือจัดให�มีข้ึนเพื่อให�มีเน้ือหา
เท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการอธิบายให�
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให�แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู�ใช�มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินดังกล�าวมา
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ถือปฏิบัติน้ีไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�องบการเงินของ กลุ�มบริษัท อย�างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิและกรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรงุ สามารถสรปุได�ดังน้ี  

การปรบัปรงุการอ�างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด�วยการอ�างอิงหรือการอ�างถึง “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การ
ปรับปรุงการอ�างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได�ปรับการอ�างอิงหรือ
การอ�างถึงบางส�วนท่ีกล�าวข�างต�นให�เป�นป�จจุบันและทําการปรับปรุงอื่นๆ เพื่ออธิบายให�ชัดเจน
ขึ้นว�าเอกสารแต�ละฉบับน้ันเป�นการอ�างอิงกรอบแนวคิด ของป�ใด

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด�วย การปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพย�
และหน้ีสิน เกณฑ�ในการรวมสินทรัพย�และหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียังรวมถึงหลักการใหม�
และแนวปฏิบัติท่ีได�ถูกเพิ่มเติมเข�าไป ดังต�อไปน้ี

1. การวัดมูลค�า ซึ่งรวมถึงป�จจัยท่ีต�องพิจารณาในการเลือกเกณฑ�ในการวัดมูลค�า

2. การแสดงรายการและการเป�ดเผยข�อมูล ซึ่งรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจัดประเภทรายการรายได�
และค�าใช�จ�ายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3. กิจการท่ีเสนอรายงาน

4. เม่ือใดสินทรัพย�และหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน

กรอบแนวคิด ยังได�อธิบายให�ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ�ายบริหารในการดูแล
รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม�แน�นอนของการวัดมูลค�า
ในการรายงานทางการเงิน

คํานิยามของธรุกจิ

คํานิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
ได�อธิบายให�ชัดเจนข้ึนถึงคํานิยามของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อช�วยให�กิจการใช�ในการ
กําหนดว�ารายการค�าน้ันต�องบันทึกรายการเป�น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซื้อสินทรัพย�” 
หรือไม� การปรับปรุงมีดังน้ี

1. อธิบายให�ชัดเจนข้ึนในเรื่องการพิจารณาว�าเป�น “ธุรกิจ” น้ัน กลุ�มของกิจกรรมและ
สินทรัพย�ท่ีได�มาต�องรวมถึงข�อมูลป�จจัยนําเข�าและกระบวนการท่ีสําคัญเป�นอย�างน�อยซึ่ง
เม่ือนํามารวมกันมีส�วนอย�างมีนัยสําคัญทําให�เกิดความสามารถในการสร�างผลผลิต

2. ตัดเรื่องการประเมินว�าผู�ร�วมตลาดสามารถทดแทนป�จจัยนําเข�าหรือกระบวนการท่ีขาด
หายไปใดๆ และสร�างผลผลิตต�อไปได� ออกจากมาตรฐาน

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย�างเพื่อประกอบความเข�าใจเพื่อช�วยให�กิจการประเมินว�า
กระบวนการท่ีสําคัญได�ถูกซื้อหรือไม�

4. ทําให�นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให�ความสนใจในตัวของสินค�า
และบริการท่ีให�กับลูกค�า และตัดเรื่องการอ�างอิงความสามารถในการลดต�นทุนออกจาก
มาตรฐาน

5. เพิ่มเรื่องการทดสอบความตั้งใจเป�นทางเลือก ซึ่งอนุญาตให�ทําการประเมินอย�างง�ายว�า
กลุ�มของกิจกรรมและสินทรัพย�ท่ีได�มาไม�ใช�ธุรกิจหรือไม�
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คํานิยามของความมีสาระสําคัญ

คํานิยามของความมีสาระสําคัญ ทําให�เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เรื่อง การ
นําเสนอ งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชแีละข�อผิดพลาดและทําให�เกิดการปรับปรุงซึ่งเป�นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น การปรับปรุงช�วยทําให�เกิดความเข�าใจมากย่ิงข้ึนของคํานิยาม
ของความมีสาระสําคัญโดย

1. การทําให�คํานิยามเป�นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ

แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดขึ้นจากความแตกต�างของคํานิยาม

2. การรวมข�อกําหนดสนับสนุนเข�าไว�ด�วยกันของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เรื่อง การ

นําเสนองบการเงิน ในคํานิยามเพื่อทําให�คํานิยามมีความชัดเจนมากข้ึนและอธิบายถึง

การนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต�ได�ชัดเจนขึ้น

3. การนําแนวปฏิบัติท่ีมีอยู�ของคํานิยามของความมีสาระสําคัญมาไว�ในท่ีเดียวกัน ร�วมกัน

กับคํานิยาม

การปฏริปูอตัราดอกเบีย้อ�างองิ

การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ�างอิง ทําให�เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเป�ดเผย
ข�อมูลเครื่องมือทางการเงิน การปรับปรุงน้ันได�ปรับเปล่ียนข�อกําหนดของการบัญชีป�องกันความ
เสี่ยงโดยเฉพาะเพื่อเป�นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม�แน�นอนท่ีเกิดจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ�างอิง เช�น อัตราดอกเบ้ียอ�างอิงท่ีกําหนดจากธุรกรรมการกู� ยืม 
(interbank offer rates-IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได�กําหนดให�กิจการให�ข�อมูลเพิ่มเติม
กับนักลงทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ�ของการป�องกันความเสี่ยงท่ีได�รับผลกระทบโดยตรงจาก
ความไม�แน�นอนใด ๆ น้ัน

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช�สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได�ประกาศใช�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล
บังคับใช�สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหรือจัดให�มีข้ึนเพื่อให�มีเน้ือหาเท�าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการอธิบายให�ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให�ข�อผ�อนปรนในทางปฏิบัติ
หรือข�อยกเว�นชั่วคราวกับผู�ใช�มาตรฐาน 

ฝ�ายบริหารของกลุ�มบริษัทเชื่อว�าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�อ
งบการเงินของกลุ�มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย

ขายสินค�า

รายได�จากการขายสินค�ารับรู�เม่ือกลุ�มบริษัทได�โอนอํานาจควบคุมในสินค�าให�แก�ลูกค�าแล�ว กล�าวคือ 
เม่ือมีการส�งมอบสินค�า รายได�จากการขายแสดงตามมูลค�าท่ีได�รับหรือคาดว�าจะได�รับสําหรับสินค�าท่ี
ได�ส�งมอบหลังจากหักประมาณการสินค�ารับคืนและส�วนลด โดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม

สําหรับการขายท่ีให�สิทธิในการคืนสินค�า กลุ�มบริษัทบันทึกจํานวนท่ีคาดว�าจะต�องคืนให�แก�ลูกค�าโดย
พิจารณาจากความสอดคล�องกับรายการส�งคืนสินค�าในอดีตซึ่งมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าจะไม�
เกิดการกลับรายการรายได�ท่ีรับรู�ไปแล�วอย�างมีสาระสําคัญ เป�นประมาณการหน้ีสินจากการรับคืน
สินค�า และบันทึกสินค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนจากลูกค�าเป�นสินทรัพย�ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ง
สินทรัพย�ดังกล�าววัดมูลค�าโดยอ�างอิงกับมูลค�าตามบัญชีเดิมของสินค�าคงเหลือหักด�วยต�นทุนท่ีคาด
ว�าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินค�า รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดขึ้นในมูลค�าของสินค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืน
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รายได�ค�าบริการ

รายได�ค�าบริการรับรู�เม่ือกลุ�มบริษัทให�บริการเสร็จสิ้น

รายได�ดอกเบ้ีย 

รายได�ดอกเบ้ียรับรู�ตามเกณฑ�คงค�างด�วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท�จริง  โดยจะนํามูลค�าตามบัญชี
ขั้นต�นของสินทรพัย�ทางการเงนิมาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท�จรงิ ยกเว�นสินทรัพย�ทางการเงิน
ท่ีเกิดการด�อยค�าด�านเครดิตในภายหลัง ท่ีจะนํามูลค�าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย�ทาง
การเงิน (สุทธิจากค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ี
แท�จริง

ต�นทุนทางการเงิน

ค�าใช�จ�ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายคํานวณโดยใช�วิธี
ดอกเบ้ียท่ีแท�จริงและรับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น
ท่ีมีสภาพคล�องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ�ายคืนภายในระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได�มาและ
ไม�มีข�อจํากัดในการเบิกใช�

4.3 สินค�าคงเหลือ

สินค�าสําเร็จรูปและสินค�าระหว�างผลิตแสดงมูลค�าตามราคาทุน (ตามวิธีเข�าก�อนออกก�อน) 
หรือมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ํากว�า ราคาทุนดังกล�าวประกอบด�วยต�นทุนวัตถุดิบ 
แรงงานและค�าโสหุ�ยในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค�าตามวิธีเข�าก�อนออกก�อนหรือมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับแล�วแต�
อย�างใด จะต่ํากว�า และจะถือเป�นส�วนหน่ึงของต�นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช�

มูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับของสินค�าประมาณจากราคาท่ีคาดว�าจะขายได�ตามปกติของธุรกิจหักด�วย
ประมาณการต�นทุนในการผลิตสินค�าน้ันให�เสร็จและค�าใช�จ�ายท่ีจําเป�นในการขาย

ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค�าสินค�าจะตั้งข้ึนสําหรับสินค�าล�าสมัย เคล่ือนไหวช�า
หรือเสื่อมคุณภาพ

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย�อย การร�วมค�าและบริษัทร�วม

ก) เงินลงทุนในการร�วมค�าและบริษัทร�วมท่ีแสดงอยู�ในงบการเงนิรวมแสดงมูลค�าตามวิธีส�วน
ได�เสีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย�อย การร�วมค�าและบริษัทร�วมท่ีแสดงอยู�ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค�าตามวิธีราคาทุน 

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา

ท่ีดินแสดงมูลค�าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ�แสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าเสื่อมราคา
สะสม และค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี) 
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ค�าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ�คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย�โดยวิธีเส�นตรงตามอายุการให�
ประโยชน�โดยประมาณดังน้ี

อาคารและส�วนปรบัปรงุทีด่นิและอาคาร - 5 - 40 ป�

อาคารชดุ - 20 ป�

เครื่องจกัรและอปุกรณ� - 5 - 10 ป�

เครื่องมอืเครือ่งใช�และอปุกรณ�สาํนกังาน - 3 - 5 ป�

เครื่องตกแต�งสาํนกังาน - 5 ป�

ยานพาหนะ - 5 ป�

ระบบน้าํ - 10 ป�

ค�าเส่ือมราคารวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไม�มีการคิดค�าเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย�ระหว�างติดตั้ง

กลุ�มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� ออกจากบัญชี เมื่อจําหน�ายสินทรัพย�หรือคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช�หรือการจําหน�ายสินทรัพย� รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน�ายสินทรัพย� จะรับรู�ในส�วนของกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อกลุ�มบริษัทตัดรายการสินทรัพย�นั้นออกจากบัญชี

4.6 สัญญาเช�า

ณ วันเริ่มต�นของสัญญาเช�า กลุ�มบริษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหรือประกอบด�วย
สัญญาเช�าหรือไม� โดยสัญญาจะเป�นสัญญาเช�าหรือประกอบด�วยสัญญาเช�า ก็ต�อเม่ือสัญญาน้ัน
มีการให�สิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ท่ีระบุได�สําหรับช�วงเวลาหน่ึงเพื่อเป�นการแลกเปล่ียนกับ
สิ่งตอบแทน

กลุ�มบริษัทในฐานะผู�เช�า

กลุ�มบริษัทใช�วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู�รายการและการวัดมูลค�าสัญญาเช�าทุกสัญญา เว�นแต�
สัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าท่ีสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ํา ณ วันท่ีสัญญาเช�าเริ่มมีผล (วันท่ี
สินทรัพย�อ�างอิงพร�อมใช�งาน) กลุ�มบริษัทบันทึกสินทรัพย�สิทธิการใช�ซึ่งแสดงสิทธิในการใช�สินทรัพย�
อ�างอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช�าตามการจ�ายชําระตามสัญญาเช�า

สินทรัพย�สิทธิการใช� 

สินทรัพย�สิทธิการใช�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด�อยค�าสะสม 

และปรับปรุงด�วยการวัดมูลค�าของหน้ีสินตามสัญญาเช�าใหม� ราคาทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�

ประกอบด�วยจํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช�าจากการรับรู�เริ่มแรก ต�นทุนทางตรงเริ่มแรกท่ี

เกิดข้ึน จํานวนเงินท่ีจ�ายชําระตามสัญญาเช�า ณ วันท่ีสัญญาเช�าเริ่มมีผลหรือก�อนวันท่ีสัญญาเช�า

เริ่มมีผล และหักด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช�าท่ีได�รับ

ค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�สิทธิการใช�คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส�นตรงตามอายุสัญญาเช�าหรือ

อายุการให�ประโยชน�โดยประมาณของสินทรัพย�สิทธิการใช�แล�วแต�ระยะเวลาใดจะสั้นกว�า ดังน้ี

อาคาร 6 ป�

ยานพาหนะ 3 ป� 

หากความเป�นเจ�าของในสินทรัพย�อ�างอิงได�โอนให�กับกลุ�มบริษัทเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเช�าหรือราคาทุน

ของสินทรัพย�ดังกล�าวได�รวมถึงการใช�สิทธิเลือกซื้อ ค�าเสื่อมราคาจะคํานวณจากอายุการให�ประโยชน�

โดยประมาณของสินทรัพย�
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หนี้สินตามสัญญาเช�า

หน้ีสินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าด�วยมูลค�าป�จจุบันของจํานวนเงินท่ีต�องจ�ายตามสัญญาเช�าตลอดอายุ

สัญญาเช�า จํานวนเงินท่ีต�องจ�ายตามสัญญาเช�าประกอบด�วยค�าเช�าคงท่ีหักด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช�า 

ค�าเช�าผันแปรท่ีข้ึนอยู�กับดัชนีหรืออัตรา จํานวนเงินท่ีคาดว�าจะจ�ายภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใช�สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลท่ีกลุ�มบริษัทจะใช�สิทธิน้ัน และ

การจ�ายค�าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช�า หากข�อกําหนดของสัญญาเช�าแสดงให�เห็นว�ากลุ�มบริษัทจะใช�

สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช�า กลุ�มบริษัทบันทึกค�าเช�าผันแปรท่ีไม�ขึน้อยู�กับดัชนีหรอือัตราเป�นค�าใช�จ�ายใน

ป�ท่ีเหตุการณ�หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข�องกับการจ�ายชําระน้ันได�เกิดขึ้น

กลุ�มบริษัทคิดลดมูลค�าป�จจุบันของจํานวนเงินท่ีต�องจ�ายตามสัญญาเช�าด�วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของ

สัญญาเช�าหรืออัตราดอกเบ้ียการกู�ยืมส�วนเพิ่มของกลุ�มบริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเช�าเริ่มมีผล มูลค�า

ตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช�าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช�าและลดลงจากการ

จ�ายชําระหน้ีสนิตามสัญญาเช�า นอกจากน้ี มูลค�าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช�าจะถูกวัดมูลค�าใหม�

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช�า การเปล่ียนแปลงการจ�ายชําระตามสัญญาเช�า หรือการ

เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย�อ�างอิง

สัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าซึ่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ํา

สัญญาเช�าท่ีมีอายุสัญญาเช�า 12 เดือนหรือน�อยกว�านับตั้งแต�วันท่ีสัญญาเช�าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช�า

ซึ่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ํา จะบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า

4.7 ค�าความนิยม

กลุ�มบริษัทบันทึกมูลค�าเริ่มแรกของค�าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท�ากับต�นทุนการรวมธุรกิจส�วนท่ี

สูงกว�ามูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิท่ีได�มา หากมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิท่ีได�มาสูง

กว�าต�นทุนการรวมธุรกิจ กลุ�มบริษัทจะรับรู�ส�วนท่ีสูงกว�าน้ีเป�นกําไรในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

รวมทันที

กลุ�มบริษัทแสดงค�าความนิยมตามราคาทุนหักค�าเผื่อการด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) และจะทดสอบการ

ด�อยค�าของค�าความนิยมทุกป�หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข�อบ�งชี้ของการด�อยค�าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค�ในการทดสอบการด�อยค�า กลุ�มบริษัทจะป�นส�วนค�าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการ

รวมกิจการให�กับหน�วยสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสด (หรือกลุ�มของหน�วยสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงิน

สด) ท่ีคาดว�าจะได�รับประโยชน�เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ�มบริษัทจะทําการประเมินมูลค�าท่ี

คาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยของสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสดแต�ละรายการ (หรือกลุ�มของหน�วย

ของสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสด) หากมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยของสินทรัพย�ท่ี

ก�อให�เกิดเงินสดต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชี กลุ�มบริษัท จะรับรู�ขาดทุนจากการด�อยค�าในงบกําไร

ขาดทุนรวม และกลุ�มบริษัทไม�สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด�อยค�าของค�าความนิยมได�ใน

อนาคต

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



154

ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

4.8 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

กลุ�มบริษัทบันทึกต�นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีได�มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค�า

ยุติธรรมของสินทรัพย�น้ัน ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ ส�วนสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น กลุ�มบริษัทจะบันทึก

ต�นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย�น้ันตามราคาทุน ภายหลังการรับรู�รายการเริ่มแรก สินทรัพย�ไม�มี

ตัวตนแสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) ของ

สินทรัพย�น้ัน 

กลุ�มบริษัทตัดจําหน�ายสินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีมีอายุการให�ประโยชน�จํากัดโดยวิธีเส�นตรงตามอายุการ

ให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย�น้ัน และจะประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�ดังกล�าวเม่ือมี

ข�อบ�งชี้ว�าสินทรัพย�น้ันเกิดการด�อยค�า กลุ�มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน�ายและวิธีการ

ตัดจําหน�ายของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนดังกล�าวทุกสิ้นป�เป�นอย�างน�อย ค�าตัดจําหน�ายรับรู�เป�น

ค�าใช�จ�ายในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีมีอายุการให�ประโยชน�จาํกัดมีดังน้ี

อายุการให�ประโยชน�

โปรแกรมคอมพิวเตอร� 3ป�

ลิขสิทธ์ิ 5ป�

เครื่องหมายการค�า 10ป�

ใบอนุญาตทะเบียนยา 10ป�

4.9 รายการธรุกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันกบับรษัิทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม�ว�าจะเป�นโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรืออยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกัน

กับบริษัทฯ

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร�วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมี

สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ�อมซึ่งทําให�มีอิทธิพลอย�างเป�นสาระสําคัญต�อบริษัทฯ 

ผู�บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ

4.10 การด�อยค�าของสินทรัพย�ที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ�มบริษัทจะทําการประเมินการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ� สินทรัพย�สิทธิการใช�หรือสินทรัพย�ท่ีไม�มีตัวตนอื่นของกลุ�มบริษัทหากมีข�อบ�งชี้ว�า

สินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�าและจะทําการประเมินการด�อยค�าของความนิยมเป�นรายป� กลุ�ม

บริษัทรับรู�ขาดทุนจากการด�อยค�าเม่ือมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�มีมูลค�าต่ํากว�ามูลค�า

ตามบัญชีของสินทรัพย�น้ัน ท้ังน้ีมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนหมายถึงมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนใน

การขายของสินทรัพย�หรือมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า ในการประเมิน

มูลค�าจากการใช�สินทรัพย� กลุ�มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว�าจะ

ได�รับจากสินทรัพย�และคํานวณคิดลดเป�นมูลค�าป�จจุบันโดยใช�อัตราคิดลดก�อนภาษีท่ีสะท�อนถึง

การประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดป�จจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเป�น

ลักษณะเฉพาะของสนิทรัพย�ท่ีกําลังพิจารณาอยู� ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการ
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ขาย กลุ�มบริษัทใช�แบบจําลองการประเมินมลูค�าที่ดีทีสุ่ดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย� ซึ่งสะท�อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได�มาจาก
การจําหน�ายสินทรัพย�หักด�วยต�นทุนในการจําหน�าย โดยการจําหน�ายนั้นผู�ซื้อกับผู�ขายมคีวามรอบรู�และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและ
สามารถต�อรองราคากันได�อย�างเป�นอิสระในลักษณะของผู�ที่ไม�มคีวามเก่ียวข�องกัน

กลุ�มบริษัทจะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกําไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย� (ยกเว�นค�าความนิยม) มีข�อบ�งชี้ท่ีแสดงให�เห็นว�าผลขาดทุน

จากการด�อยค�าของสนิทรพัย�ท่ีรบัรู�ในงวดก�อนได�หมดไปหรอืลดลง กลุ�มบริษัทจะประมาณมูลค�าท่ีคาดว�า

จะได�รับคืนของสินทรัพย�น้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าท่ีรับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช�กําหนดมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนภายหลังจากการรับรู�ผลขาดทุนจาก

การด�อยค�าครั้งล�าสุด โดยมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด�อยค�าต�องไม�สูงกว�ามูลค�าตามบัญชีท่ีควรจะเป�นหากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�า

ของสินทรัพย�ในงวดก�อน ๆ กลุ�มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�

โดยรับรู�ไปยังส�วนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

4.11 ผลประโยชน�ของพนักงาน

ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ�มบริษัทรับรู� เงินเดือน ค�าจ�าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป�นค�าใช�จ�ายเม่ือเกิด

รายการ

ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

กลุ�มบริษัทและพนักงานได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด�วยเงินที่พนักงานจ�ายสะสมและเงินทีก่ลุ�มบริษทั

จ�ายสมทบให�เป�นรายเดือน สินทรัพย�ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได�แยกออกจากสินทรัพย�ของกลุ�มบริษัท เงินที่กลุ�มบริษัท

จ�ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในป�ที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน 

กลุ�มบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต�องจ�ายให�แก�พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ่งกลุ�มบริษัทถือว�าเงินชดเชยดังกล�าวเป�นโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน

สําหรับพนักงาน 

กลุ�มบริษัทคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช�วิธีคิด

ลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) โดยผู�เชี่ยวชาญอิสระได�ทํา

การประเมิน ภาระผูกพันดังกล�าวตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู�ทันทีในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต�นทุนบริการในอดีตจะรับรู�ท้ังจํานวนในส�วนของกําไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก�ไขโครงการหรือลด

ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู�ต�นทุนการปรับโครงสร�างท่ีเกี่ยวข�อง แล�วแต�เหตุการณ�ใดจะ

เกิดขึ้นก�อน
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4.12 เงินตราต�างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป�นสกุลเงินบาท ซึ่งเป�นสกุลเงินท่ีใช�และวัด

มูลค�าในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิด

รายการ สินทรัพย�และหน้ีสินท่ีเป�นตัวเงินซึ่งอยู�ในสกุลเงินตราต�างประเทศได�แปลงค�าเป�นเงิน

บาทโดยใช�อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได�รวมอยู�ในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน

4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ�มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว�ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป�นผลมาจากเหตุการณ�ใน
อดีตได�เกิดข้ึนแล�ว และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�ากลุ�มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และกลุ�มบริษัทสามารถประมาณมูลค�าภาระผูกพัน
น้ันได�อย�างน�าเชื่อถือ 

4.14 การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�

กลุ�มบรษัิทรับรู�การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� ณ วันท่ีให�สิทธิ ตามมูลค�ายุติธรรมของสิทธิในการ
ซื้อหุ�น  โดยบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ�นในกําไรหรือขาดทุน และการเพิ่มขึ้นของ
ส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

4.15 ภาษีเงินได�

ภาษีเงินได�ประกอบด�วยภาษีเงินได�ป�จจุบันและภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได�ป�จจุบัน

กลุ�มบริษัทบันทึกภาษีเงินได�ป�จจุบันตามจํานวนท่ีคาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

กลุ�มบริษัทบันทึกภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั่วคราวระหว�างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย�และหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหน้ีสินท่ี

เกี่ยวข�องน้ัน โดยใช�อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช� ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ�มบริษัทรับรู�หน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั่วคราวท่ีต�องเสียภาษีทุกรายการ 

แต�รับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั่วคราวท่ีใช�หักภาษี รวมท้ังผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม�ได�ใช�ในจํานวนเท�าท่ีมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ท่ีบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวท่ีใช�หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี

ยังไม�ได�ใช�น้ัน

กลุ�มบริษัทจะทบทวนมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค�าตามบัญชีดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�า

บริษัทฯจะไม�มีกําไรทางภาษีเพียงพอต�อการนําสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือ

บางส�วนมาใช�ประโยชน�
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กลุ�มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข�องกับ

รายการท่ีได�บันทึกโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น 

4.16 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ�มบริษัทรับรู�รายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย�ทางการเงินด�วยมูลค�ายุติธรรม และบวกด�วย

ต�นทุนการทํารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป�นสินทรัพย�ทางการเงินท่ีไม�ได�วัดมูลค�าด�วยมูลค�า

ยุติธรรมผ�านกําไรหรือขาดทุน อย�างไรก็ตาม สําหรบัลูกหน้ีการค�าท่ีไม�มีองค�ประกอบเกี่ยวกับ

การจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ กลุ�มบริษัทจะรับรู�สินทรัพย�ทางการเงินดังกล�าวด�วยราคาของ

รายการ ตามท่ีกล�าวไว�ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู�รายได� 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าของสินทรัพย�ทางการเงิน

กลุ�มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย�ทางการเงิน ณ วันที่รับรู�รายการเริ่มแรก เป�นสินทรัพย�

ทางการเงินที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย สินทรัพย�ทางการเงินที่วัด

มูลค�า ในภายหลังด�วยมูลค�ายุต ิธรรมผ�านกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื ่น  และสินทรัพย�

ทางการ เง ิน ที ่วัดมูลค�า ในภายหลังด�วยมูลค�ายุต ิธรรมผ�านกําไรหรือขาดทุน โดย

พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย�ทางการเงิน และลักษณะของกระแส

เงินสดตามสัญญาของสินทรัพย�ทางการเงิน

สินทรัพย�ทางการเงินที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

กลุ�มบริษัทวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเงินด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย เม่ือกลุ�มบริษัทถือครอง
สินทรัพย�ทางการเงินน้ันเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของ
สินทรัพย�ทางการเงินก�อให�เกิดกระแสเงินสดท่ีเป�นการรับชําระเพียงเงินต�นและดอกเบ้ียจาก
ยอดคงเหลือของเงินต�นในวันท่ีระบุไว�เท�าน้ัน

สนิทรัพย�ทางการเงินดังกล�าววัดมูลค�าในภายหลังโดยใช�วิธีดอกเบ้ียท่ีแท�จริงและต�องมีการประเมินการ
ด�อยค�า ท้ังน้ี ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด�อยค�าของ
สินทรัพย�ดังกล�าวจะรับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน   

สินทรัพย�ทางการเงินที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้) 

กลุ�มบริษัทวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเงินด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เม่ือกลุ�ม
บริษัทถือครองสินทรัพย�ทางการเงินน้ันเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย�ทาง
การเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย�ทางการเงินก�อให�เกิดกระแสเงินสดท่ีเป�นการรับชําระ
เพียงเงินต�นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต�นในวันท่ีระบุไว�เท�าน้ัน

ท้ังน้ี รายได�ดอกเบ้ีย กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน และผลขาดทุนจากการด�อยค�าหรือการ
โอนกลับรายการผลขาดทุนน้ันจะรับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนและคํานวณด�วยวิธีการเช�นเดียวกับ
สินทรัพย�ทางการเงินท่ีวัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค�ายุติธรรม
อื่น ๆ จะรับรู�ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมท่ีเคยรับรู�ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข�าไปยังส�วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตัดรายการสินทรัพย�
ทางการเงินน้ัน

สินทรพัย�ทางการเงนิทีว่ัดมลูค�าด�วยมลูค�ายตุธิรรมผ�านกาํไรหรอืขาดทนุ

สินทรัพย�ทางการเงินท่ีวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด�วยมูลค�ายุติธรรม โดยรับรู�การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค�ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบ้ียรับใน
ส�วนของกําไรหรือขาดทุน

ท้ังน้ี สินทรัพย�ทางการเงินดังกล�าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ� เงินลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีถือ
ไว�เพื่อค�า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ�มบริษัทไม�ได�เลือกจัดประเภทให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม
ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย�ทางการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม�ได�รับชําระเพียงเงินต�นและ
ดอกเบ้ีย
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เงินป�นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป�นรายได�อื่นในส�วนของกําไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว�นหน้ีสินตราสารอนุพันธ� กลุ�มบริษัทรับรู�รายการเม่ือเริ่มแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินด�วยมูลค�า

ยุติธรรมหักต�นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป�นหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค�าใน

ภายหลังด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย โดยใช�วิธีดอกเบ้ียท่ีแท�จริง ท้ังน้ี ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ

ตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจําหน�ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท�จริงจะรับรู�ในส�วนของกําไรหรือ

ขาดทุน โดยการคํานวณมูลค�าราคาทุนตัดจําหน�ายคํานึงถึงค�าธรรมเนียมหรือต�นทุนท่ีถือเป�นส�วนหน่ึง

ของอัตราดอกเบ้ียท่ีแท�จริงน้ันด�วย ท้ังน้ี ค�าตัดจําหน�ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท�จริงแสดงเป�นส�วนหน่ึงของ

ต�นทุนทางการเงินในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย�ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะได�รับกระแสเงนิสดของสินทรัพย�น้ันได�

สิ้นสุดลง หรือได�มีการโอนสิทธิท่ีจะได�รับกระแสเงินสดของสินทรัพย�น้ัน รวมถึงได�มีการโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย�น้ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย�น้ัน 

กลุ�มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต�อเม่ือได�มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล�ว มี

การยกเลิกภาระผูกพันน้ัน หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการ

เงินท่ีมีอยู�ให�เป�นหน้ีสินใหม�จากผู�ให�กู�รายเดียวกันซึ่งมีข�อกําหนดท่ีแตกต�างกันอย�างมาก หรือมีการแก�ไข

ข�อกําหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู�อย�างเป�นสาระสําคัญ จะถือว�าเป�นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู�หน้ีสิน

ใหม� โดยรับรู�ผลแตกต�างของมูลค�าตามบัญชีดังกล�าวในส�วนของกําไรหรือขาดทุน 

การด�อยค�าของสินทรัพย�ทางการเงิน

กลุ�มบริษัทรับรู�ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีท้ังหมดท่ีไม�ได�วัดมูลค�า

ด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนคํานวณจากผลต�าง

ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดท้ังหมดท่ีกลุ�มบริษัทคาดว�าจะได�รับ

ชําระ และคิดลดด�วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท�จริงโดยประมาณของสินทรัพย�ทางการเงิน ณ วันท่ีได�มา 

ในกรณีท่ีความเสี่ยงด�านเครดิตของสินทรัพย�ไม�ได�เพิ่มข้ึนอย�างมีนัยสําคัญนับตั้งแต�การรับรู�รายการ

เริ่มแรก กลุ�มบริษัทวัดมูลค�าผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี

อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข�างหน�า ในขณะท่ีหากความเสี่ยงด�านเครดิตของสินทรัพย�เพิ่มข้ึนอย�างมี

นัยสําคัญนับตั้งแต�การรับรู�รายการเริ่มแรก กลุ�มบริษัทวัดมูลค�าผลขาดทุนด�วยจํานวนเงินท่ีเท�ากับผล

ขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีเหลืออยู�ของเครื่องมือทางการเงิน 

กลุ�มบริษัทพิจารณาว�าความเสี่ยงด�านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย�างมีนัยสําคัญ เม่ือมีการค�างชําระการจ�ายเงิน
ตามสัญญาเกินกว�า 30 วัน และพิจารณาว�าสินทรัพย�ทางการเงินน้ันมีการด�อยค�าด�านเครดิตหรือมีการ
ผิดสัญญา เม่ือมีการค�างชําระการจ�ายเงินตามสัญญาเกินกว�า 90 วัน อย�างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ�ม
บริษัทอาจพิจารณาว�าสินทรัพย�ทางการเงินน้ันมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด�านเครดิตอย�างมีนัยสําคัญ
และมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข�อมูลภายในหรือข�อมูลภายนอกอื่น เช�น อันดับความน�าเชื่อถือ
ด�านเครดิตของผู�ออกตราสาร 

กลุ�มบริษัทใช�วิธีการอย�างง�ายในการคํานวณผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ี
การค�าดังน้ัน ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ�มบริษัทจึงไม�มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความ
เสี่ยงทางด�านเครดิต แต�จะรับรู�ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ี
การค�า
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การคํานวณผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดขึน้ข�างต�นอ�างอิงจากข�อมูลผลขาดทุนด�านเครดิต จาก
ประสบการณ�ในอดีต ปรับปรุงด�วยข�อมูลการคาดการณ�ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหน้ี น้ันและ
สภาพแวดล�อมทางด�านเศรษฐกิจ 

สินทรัพย�ทางการเงินจะถูกตัดจําหน�ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว�าจะไม�ได�รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต�อไป 

การหกักลบของเครือ่งมอืทางการเงนิ

สินทรัพย�ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด�วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต�อเม่ือกิจการมีสทิธิบังคับใช�ได�ตามกฎหมายอยู�แล�วในการหักกลบจํานวนเงนิท่ีรบัรู� และกิจการ
มีความตั้งใจท่ีจะชําระด�วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพย�และชําระหน้ีสินพร�อมกัน

4.17 การวัดมูลค�ายุติธรรม

มูลค�ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว�าจะได�รับจากการขายสินทรัพย�หรือเป�นราคาท่ีจะต�องจ�ายเพื่อโอน

หน้ีสินให�ผู�อื่นโดยรายการดังกล�าวเป�นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซื้อและผู�ขาย (ผู�ร�วมใน

ตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค�า กลุ�มบริษัทใช�ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล�องในการวัดมูลค�า

ยุติธรรมของสนิทรพัย�และหน้ีสนิซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข�องกาํหนดให�ต�องวัดมูลค�า

ด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณีท่ีไม�มีตลาดท่ีมีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

เดียวกันหรือไม�สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล�องได� กลุ�มบริษัทจะประมาณมูลค�า

ยุติธรรมโดยใช�เทคนิคการประเมินมูลค�าท่ีเหมาะสมกับแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�ข�อมูลท่ีสามารถ

สังเกตได�ท่ีเกี่ยวข�องกับสินทรัพย�หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค�ายุติธรรมน้ันให�มากท่ีสุด 

ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรมท่ีใช�วัดมูลค�าและเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหน้ีสินในงบ

การเงินแบ�งออกเป�นสามระดับตามประเภทของข�อมูลท่ีนํามาใช�ในการวัดมูลค�ายุติธรรม ดังน้ี

ระดับ 1 ใช�ข�อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย�หรือหน้ีสินอย�างเดียวกันในตลาดท่ีมี

สภาพคล�อง

ระดับ 2 ใช�ข�อมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได�ของสินทรัพย�หรือหน้ีสิน ไม�ว�าจะเป�นข�อมูล

ทางตรงหรือทางอ�อม

ระดับ 3 ใช�ข�อมูลท่ีไม�สามารถสังเกตได� เช�น ข�อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

กิจการประมาณข้ึน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ�มบริษัทจะประเมินความจําเป�นในการโอนรายการระหว�าง

ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย�และหน้ีสินท่ีถืออยู� ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมีการวัดมูลค�ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5. การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�

ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพินิจและการ

ประมาณการดังกล�าวน้ีส�งผลกระทบต�อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต�อข�อมูลท่ีแสดงใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว�  

การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี
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ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค�า

ในการประมาณค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค�า ฝ�ายบริหาร

จําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ี

แต�ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ�การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค�างและสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีคาดการณ�ไว�ของกลุ�มลูกค�าท่ีมีความเสี่ยงด�านเครดิตท่ีคล�ายคลึงกัน เป�นต�น ท้ังน้ี 

ข�อมูลผลขาดทุนด�านเครดิตจากประสบการณ�ในอดีตและการคาดการณ�สภาวะเศรษฐกิจของ

กลุ�มบริษัทอาจไม�ได�บ�งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค�าท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต

การปรับลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ

ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือฝ�ายบริหารได�ใช�ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะเกิดขึ้นจากสินค�าคงเหลือน้ัน โดยรายการปรับลดเป�นมูลค�า

สุทธิท่ีจะได�รับ พิจารณาจากราคาท่ีคาดว�าจะขายได�ตามปกติของธุรกจิหักด�วยค�าใช�จ�ายในการ

ขายสินค�าน้ัน และการปรับลดมูลค�าสินค�าคงเหลือสําหรับสินค�าเก�าล�าสมัย เคล่ือนไหวช�าหรือ

เสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค�าแต�ละชนิดและผลการตรวจสอบจาก

ฝ�ายควบคุมคุณภาพ

ค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุน

บริษัทฯจะตั้งค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุน เม่ือมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล�าวได�

ลดลงอย�างมีสาระสําคัญและเป�นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข�อบ�งชี้ของการด�อยค�า การท่ีจะ

สรุปว�าเงินลงทุนดังกล�าวได�ลดลงอย�างมีสาระสําคัญหรือเป�นระยะเวลานานหรือไม�น้ัน

จําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจของฝ�ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�และค�าเสื่อมราคา

ในการคํานวณค�าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ� ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องทําการประมาณ

อายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือเม่ือเลิกใช�งานของอาคารและอุปกรณ� และต�องทําการ

ทบทวนอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากน้ี ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�ในแต�ละ

ช�วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�าหากคาดว�ามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนต่ํากว�ามูลค�า

ตามบัญชีของสินทรัพย�น้ัน ในการน้ีฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข�องกับการ

คาดการณ�รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพย�น้ัน

ค�าความนิยม 

ในการบันทึกและวัดมูลค�าของค�าความนิยม ณ วันท่ีได�มา ตลอดจนการทดสอบการด�อยค�าใน

ภายหลัง ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว�าจะได�รับในอนาคตจาก

สินทรัพย� หรือหน�วยของสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมใน

การคํานวณหามูลค�าป�จจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

กลุ�มบริษัทจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั่วคราวท่ีใช�หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม�ได�ใช�เม่ือมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากลุ�มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ�ายบริหารจําเป�นต�อง
ประมาณการว�ากลุ�มบริษัทควรรับรู�จํานวนสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีเป�นจํานวนเท�าใด 
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา
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ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน�

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภยั ซึ่งต�องอาศัยข�อสมมติฐานต�าง ๆในการประมาณการน้ัน เช�น อัตราคิดลด อัตราการขึน้เงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป�นต�น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

ในระหว�างป� กลุ�มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน รายการธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าและเกณฑ�ตามท่ีตกลงร�วมกันระหว�างกลุ�มบริษัท และบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข�องกันเหล�าน้ัน ซึ่งเป�นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการท่ีสําคัญได�ดังน้ี

(หน�วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ      กําหนดราคา

2564 2563 2564 2563
รายการธุรกิจกับบริษัทย�อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล�ว)
ขายสินค�า - - 127,347 80,500 ราคาที่ตกลงร�วมกัน
รายได�อ่ืน - - 16,367 4,748 อัตราที่ตกลงร�วมกัน
ดอกเบี้ยรับ - - 2,404 576 ร�อยละ 4 ต�อป�
ซื้อสินค�า - - 112 - ราคาที่ตกลงร�วมกัน
ค�าใช�จ�ายในการจัดจําหน�าย - - 23 - อัตราที่ตกลงร�วมกัน
รายการธุรกิจกับการร�วมค�า
ขายสินค�า 392 - - - ราคาที่ตกลงร�วมกัน
รายได�อ่ืน 49 - 45 - อัตราที่ตกลงร�วมกัน
ซื้อสินค�า 790 - 725 - ราคาที่ตกลงร�วมกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข�องกัน
ขายสินค�า 7,303 5,072 - - ราคาที่ตกลงร�วมกัน
รายได�อ่ืน - 63 - - อัตราที่ตกลงร�วมกัน
ซื้อสินค�า 28,294 21,416 - - ราคาที่ตกลงร�วมกัน
ดอกเบี้ยจ�าย 192 185 - - ร�อยละ 4 ต�อป�
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ยอดคงค�างระหว�างบริษัทฯและกิจการท่ีเกีย่วข�องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน้ี
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ในระหว�างป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�กิจการท่ีเกี่ยวข�องกันมีการเคล่ือนไหวดังน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�กิจการท่ีเกี่ยวข�องกันจํานวน 90.2 ล�านบาท (2563: 39.2 ล�านบาท) ซึ่งคิดดอกเบ้ียในอัตราร�อยละ 4.0 ต�อป� (2563: ร�อยละ 4.0 ต�อป�)และมีกําหนด 
ชําระคืนเม่ือทวงถาม
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ในระหว�างป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันไม�มีการเคล่ือนไหว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบริษัทมีเงินกู�ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันจํานวน 4.8 ล�านบาท (2563: 4.8 ล�านบาท) ซึ่งคิดดอกเบ้ียในอัตราร�อยละ 4.0 ต�อป� (2563: ร�อยละ 4.0 ต�อป�) และมีกําหนดชําระคืน
เม่ือทวงถาม

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร

ในระหว�างป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบริษัทมีค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานของกรรมการและผู�บริหาร ดังต�อไปน้ี

7. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย�และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบ้ียระหว�างร�อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต�อป� (2563: ร�อยละ 0.10 ถึง 1.05 ต�อป�)
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8. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
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ลูกหน้ีรายย�อยท่ีขายผ�านผู�จัดจําหน�ายแสดงด�วยยอดก�อนหักส�วนลดค�าบริการจัดจําหน�ายสินค�าท่ีกลุ�มบริษัทจะต�องจ�ายให�แก�ผู�จัดจําหน�ายเม่ือมีการขายสินค�าให�แก�ลูกค�ารายย�อยผ�านผู�จัดจําหน�าย
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การนับอายุของลูกหน้ีรายย�อยท่ีขายผ�านผู�จัดจําหน�ายมีหลักเกณฑ� ดังน้ี

(1) กรณีผู�จัดจําหน�ายเป�นผู�รบัผิดชอบต�อความเสี่ยงในด�านเครดิตของลูกหน้ีรายย�อย การนับอายุหน้ีจะถือตามระยะเวลาการให�เครดิตเทอมท่ีกลุ�มบริษัทให�แก�ผู�จดัจําหน�ายตามท่ีกําหนดในสัญญาผู�จัดจําหน�าย โดย
จะเริ่มต�นนับอายุหน้ีจากวันสิ้นเดือนท่ีกลุ�มบริษัทขายสินค�าให�แก�ลูกค�ารายย�อยผ�านผู�จัดจําหน�าย

(2) กรณีกลุ�มบริษัทเป�นผู�รับผิดชอบความเสี่ยงในด�านเครดิตของลูกหน้ีรายย�อย การนับอายุหน้ีจะถือตามระยะเวลาการให�เครดิตเทอมท่ีผู�จัดจําหน�ายให�แก�ลูกหน้ีรายย�อย แต�ผู�จัดจําหน�ายจะรับผิดชอบเฉพาะการ
จัดเก็บหน้ีให� โดยจะเริ่มต�นนับอายุหน้ีจากวันท่ีกลุ�มบริษัทขายสินค�าให�แก�ลูกค�ารายย�อยผ�านผู�จัดจําหน�าย

การเปล่ียนแปลงของบัญชีค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค�า มีรายละเอียดดังน้ี
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9. สินค�าคงเหลือ

ในระหว�างป�ป�จจุบัน กลุ�มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค�าคงเหลือให�เป�นมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รบัเป�นจํานวน 1.66 ล�านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.54 ล�านบาท) โดยแสดงเป�นส�วนหน่ึงของต�นทุนขาย (2563: 

บันทึกกลับรายการปรับลดมูลค�าสินค�าคงเหลือให�เป�นมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับเป�นจาํนวน 0.8 ล�านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.72 ล�านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค�าสินค�าคงเหลือท่ีรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายระหว�างป�)
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10. เงนิจ�ายล�วงหน�าเพือ่ศกึษากจิการ 

ในระหว�างป� 2564 บริษัทฯได�จ�ายเงินมัดจําเพื่อศึกษาแห�งหน่ึงเป�นจํานวนเงิน 96.57 ล�านบาท

11. เงินลงทุนในบริษัทย�อย 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย�อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



170

ส�วนท่ี 3 งบการเงิน

บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได�ทําสัญญาซื้อขายกิจการกับกลุ�มผู�ถือหุ�นของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด มูลค�าการซื้อขายรวม 295 ล�านบาท โดยเข�าซื้อหุ�นของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด จากผู�ถือ

หุ�นเดิม จํานวน 200,000 หุ�น คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 100 ของหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดของบริษัทดังกล�าว ในราคาหุ�นละ 125 บาท รวมเป�นจํานวนเงิน 25 ล�านบาท ส�วนท่ีเหลืออีกจํานวน 270 ล�านบาท เป�น

ส�วนท่ีบริษัทฯ ให�บรษัิท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด กู�ยืมเพื่อนําไปจ�ายชําระเงินกู�ท้ังหมดและซื้อสินทรัพย�จากบริษัทในเครือของผู�ถือหุ�นเดิม ให�เสร็จสิ้นก�อนท่ีบริษัทฯ จะรวมธุรกิจกับบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด 

รวมท้ัง บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ต�องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อขายกิจการดังกล�าว

การซื้อธุรกิจมีผลทําให�บริษัทฯ ควบคุมบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ดังน้ันบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด  จึงมีสถานะเป�นบริษัทย�อยและรวมอยู�ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ�มบริษัทตั้งแต�วันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2563 เป�นต�นไป ท้ังน้ีการเข�าซื้อหุ�นดังกล�าวน้ีเป�นไปตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค�ของการลงทุนเพื่อเป�นการลงทุนในกิจการท่ีมี

ศักยภาพในการแข�งขัน และขยายธุรกิจให�ครอบคลุมถึงการผลิตยาคนและสัตว�

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเจ�าหน้ีค�าเงินลงทุนเป�นจํานวน 10 ล�านบาท ต�อมาในระหว�างไตรมาสท่ี 1 ของป� 2564 บริษัทฯ ได�จ�ายชําระเจ�าหน้ีค�าเงินลงทุนดังกล�าวแล�ว

การเพิ่มทุนของบริษัทย�อย

บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด มีการเพิ่มทุนจาก 20 ล�านบาท เป�น 295 ล�านบาทโดยทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจํานวน 275 ล�านบาท ประกอบด�วย การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อกิจการจํานวน 270 ล�านบาท และ

การเพิ่มทุนอีก จํานวน 5 ล�านบาท เพื่อเป�นเงินทุนหมุนเวียน บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�ดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล�าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�แล�ว เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 

2563
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งบการเงินของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ได�ถูกรวมอยู�ในงบการเงินรวมของกลุ�มบริษัทตั้งแต�วันท่ี กลุ�มบริษัทมีอํานาจควบคุมเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 (“วันท่ีซื้อกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซื้อ

กิจการดังน้ี

ต�นทุนท่ีเกี่ยวข�องกับการรวมธุรกิจจํานวน 3.57 ล�านบาท ได�บันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� 2563

รายได�และขาดทุนของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัดถูกรวมอยู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต�วันท่ีซื้อกิจการ สรุปได�ดังน้ี

(หน�วย: ล�านบาท)
รายได� 12.87
ขาดทุน 3.31

หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต�ต�นงวดของป� 2563 รายได�และขาดทุนของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัดท่ีจะถูกรวมอยู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปได�ดังน้ี

(หน�วย: ล�านบาท)
รายได� 208.48
ขาดทุน 33.58
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กลุ�มบริษัทได�ดําเนินการให�มีการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีระบุได�ท่ีได�มาและหน้ีสนิท่ีรบัมา ณ วันท่ีซื้อกิจการของบรษัิท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด โดยการวัดมูลค�าน้ีได�เสรจ็สมบูรณ�แล�วในระหว�างป�
ป�จจุบัน ซึ่งอยู�ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค�า 12 เดือนนับจากวันท่ีซื้อกิจการตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 ท้ังน้ีภายในระยะเวลาวัดมูลค�าดังกล�าว กลุ�มบริษัทได�รับข�อมูล
เกี่ยวกับมูลค�ายุติธรรมของสินทรพัย�และหน้ีสนิส�วนหน่ึงเพิม่เตมิและได�ทําการปรับย�อนหลังมูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อกิจการ การปรับปรุงดังกล�าวมีผลให�สนิค�าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป�นจาํนวนประมาณ 1.63
ล�านบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�เพิ่มขึ้นเป�นจํานวนประมาณ 19.02 ล�านบาท สินทรัพย�ไม�มีตัวตนเพิ่มขึ้นเป�นจํานวนประมาณ 22.01 ล�านบาท และหน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีเพิม่ขึน้เป�นจํานวน
ประมาณ 8.53 ล�านบาท

มูลค�ายุติธรรมของสนิทรพัย�ท่ีระบุได�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อกิจการ ของบริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด เป�นดังน้ี
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ผลของการปรบัปรงุมูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อกิจการท่ีเกิดขึน้ในป� 2563 กลุ�มบริษัทได�ปรับปรงุย�อนหลัง งบการเงนิงวดก�อนท่ีนํามาแสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบโดยจํานวนเงนิของรายการปรบัปรงุท่ีมีผลกระทบต�อ
รายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวมมีดงัน้ี
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การจัดตั้งบริษัทย�อยแห�งใหม�

เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนุมัติให�จัดตัง้บริษัท อินเตอร� ฟาร�มาซี จํากัด เป�นบริษัทย�อยแห�งใหม� โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล�านบาท (หุ�นสามัญ 3 ล�านหุ�น มูลค�าหุ�นละ 100 บาท)  และ
บริษัทฯ จะถือหุ�นจํานวนร�อยละ 99.99 ในบริษัทย�อยดังกล�าว บริษัทย�อยจัดตั้งขึ้นเพื่อเข�าซื้อหุ�นสามัญของบริษัท ดรัก แคร� จํากัด ในสัดส�วนร�อยละ 88.67 ของจํานวนหุ�นท้ังหมด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ยังไม�ได�จัดตั้งบริษัทย�อยดังกล�าว

11.2 รายละเอยีดของบรษิทัย�อยซึง่มสี�วนได�เสยีทีไ่ม�มอีาํนาจควบคมุทีม่สีาระสาํคญั
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11.3 ข�อมลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทัย�อยทีม่สี�วนได�เสยีทีไ่ม�มอีาํนาจควบคุมทีม่สีาระสาํคญั ซึ่งเป�นข�อมลูก�อนการตดัรายการระหว�างกนั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน
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12. เงินลงทุนในการร�วมค�า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร�วมค�า

เงินลงทุนในการร�วมค�าซึ่งเป�นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร�วมกัน มีรายละเอียดดังต�อไปน้ี

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติให�บริษัทฯ เข�าร�วมลงทุนกับบรษัิท ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท� จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทย�อยของ บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ�ป จํากัด (มหาชน)  และ
เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษัทได�ลงนามในสัญญาร�วมทุน โดยจัดตั้งบริษัท อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า จํากัด เพื่อร�วมกันพัฒนาและจําหน�ายผลิตภัณฑ�อาหารเสริมสําหรับคน โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล�านบาท 
บริษัทฯ ถือหุ�นร�อยละ 51 และบริษัท ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท� จํากัด ถือหุ�นร�อยละ 49 โดยบริษัทดังกล�าวได�จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย�แล�ว เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564

12.2 ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินป�นผลรับ

ในระหว�างป� บริษัทฯรับรู�ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร�วมค�าในงบการเงินรวมและรับรู�เงินป�นผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดังน้ี
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12.3 ข�อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร�วมค�าที่มีสาระสําคัญ

สรุปรายการฐานะการเงิน

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังน้ี
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เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติให�บริษัทฯ เข�าทํารายการได�มาซึ่งสินทรพัย�โดยการซือ้ท่ีดินจํานวน 20 ไร� โรงงานผลิตยาและเครื่องจกัรและทะเบียนยาจํานวน 4 ตํารับ มูลค�ารวมเป�น
จํานวน 160 ล�านบาท โดยเป�นการซื้อจาก บริษัท เทวา ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสนับสนุนกลยุทธ�การเตบิโตของบริษัทในการขยายธุรกิจในประเทศและต�างประเทศ โดยเม่ือวันท่ี15 กุมภาพันธ� 2564 บริษัทฯได�
จ�ายเงินมัดจําการซือ้สินทรัพย�จาํนวน 16 ล�านบาท

ต�อมา เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได�ชําระเงินซื้อสินทรัพย�ท่ีเหลือจํานวน 144 ล�านบาท ให�แก�บริษัท เทวา ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด แล�ว นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�ทําสัญญาซื้อสินค�าคงเหลือและทะเบียนยา
เพิ่มเติมจากบริษัท เทวา ฟาร�มา (ประเทศไทย) จํากัด เป�นจํานวนเงินรวม 39.5 ล�านบาท บริษัทฯได�จ�ายชําระเงินแล�วในเดือนกันยายน 2564

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบริษัทมีอุปกรณ�จํานวนหน่ึง ซึ่งตัดค�าเสื่อมราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู� มูลค�าตามบัญชีก�อนหักค�าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย�ดังกล�าวมีจํานวนเงิน 14.77 ล�านบาท และ 
10.22 ล�านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.69 ล�านบาท และ 1.02 ล�านบาท ตามลําดับ)

กลุ�มบริษัทได�นําท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างและเครื่องจักรบางส�วนมูลค�าสุทธิตามบัญชี จํานวนประมาณ 241.59 ล�านบาท (2563: 162.97 ล�านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีได�รับจากสถาบันการเงิน (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 132.25 ล�านบาท 2563: ไม�มี)

14. ค�าความนิยม

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีค�าความนิยมสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังน้ี

บริษัทฯพิจารณามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสดจากมูลค�าจากการใช�สินทรัพย� โดยประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว�าจะได�รับอ�างอิงจากประมาณการ
ทางการเงินซึ่งได�รับอนุมัติจากฝ�ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล�าวครอบคลุมระยะเวลาห�าป� 
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ข�อสมมติท่ีสําคัญในการคํานวณมูลค�าจากการใช�สินทรพัย� สรุปได�ดังน้ี

(หน�วย: ร�อยละต�อป�)
อัตราการเติบโตระยะยาว 3.00
อัตราคิดลดก�อนภาษี 8.53

ฝ�ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตระยะยาวจากการคาดการณ�การเติบโตของตลาดและอัตราคิดลดเป�นอัตราก�อนภาษีท่ีสะท�อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป�นลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวข�องกับส�วนงาน

ฝ�ายบริหารพิจารณาแล�วเชื่อว�าค�าความนิยมไม�เกิดการด�อยค�า

15. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

การเปล่ียนแปลงบัญชีสินทรัพย�ไม�มีตัวตนสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังน้ี
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบริษัทมีสินทรัพย�ไม�มีตัวตนซึ่งตัดค�าเสื่อมราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู� มูลค�าตามบัญชีก�อนหักค�าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย�ดังกล�าวมีจํานวนเงิน 0.63 ล�านบาท 
และ 0.29 ล�านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม�มี และ 0.14 ล�านบาท ตามลําดับ)
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16. เงินกู�ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

กลุ�มบริษัทมีเงินกู�ยืมระยะสั้นจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใช�เงิน เงินกู�ยืมดังกล�าวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างและการคํ้าประกันลูกหน้ีการค�าของบริษัทย�อย

17. เจ�าหนีก้ารค�าและเจ�าหนีอ้ืน่
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18. เงินกู�ยมืระยะสัน้จากบคุคลอืน่

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย�อยมีเงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นในรูปตั๋วสัญญาใช�เงินจํานวน 6 ล�านบาท (31 ธันวาคม 2563: 6 ล�านบาท) โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร�อยละ 4 ต�อป� (31 ธันวาคม 2563: ร�อยละ 4 
ต�อป�) และมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม เงินกู�ยืมดังกล�าวไม�มีการคํ้าประกัน

19. เงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู�ยืมระยะยาวสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน้ี
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บริษัทฯ

เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บรษัิทฯ ได�ทําสัญญาเงินกู�ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย�แห�ง
หน่ึงในประเทศในวงเงินรวม 108 ล�านบาท เพื่อใช�เป�นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกู�ยืม
ดังกล�าวมีอายุสัญญา 7 ป� มีกําหนดชําระคืนเป�นรายเดือนจํานวน 84 เดือน เดือนละ 1.3 ล�าน
บาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียดังน้ี 

- ระยะเวลาตั้งแต�เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24 อัตราดอกเบ้ียร�อยละ MLR - 1.50 ต�อป� 
- ระยะเวลาตั้งแต�เดือนท่ี 25 เป�นต�นไป อัตราดอกเบ้ียร�อยละ MLR - 1.25 ต�อป� 

ต�อมาเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได�ทําสัญญาเงินกู�ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย�
ดังกล�าวเพิ่มเติมในวงเงินรวม 120 ล�านบาท เพื่อใช�เป�นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ เงินกู�ยืม
ดังกล�าวมีอายุสัญญา 7 ป�  มีกําหนดชําระคืนเป�นรายเดือนจํานวน 84 เดือน เดือนละ 1.45 ล�าน
บาท และมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียดังน้ี

- ระยะเวลาตั้งแต�เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24 อัตราดอกเบ้ียร�อยละ MLR - 1.50 ต�อป� 
- ระยะเวลาตั้งแต�เดือนท่ี 25 เป�นต�นไป อัตราดอกเบ้ียร�อยละ MLR - 1.25 ต�อป� 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไม�มีวงเงินกู�ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู�ท่ียังไม�ได�
เบิกใช�

บริษัทย�อย

เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษัทย�อยแห�งหน่ึงได�ทําสัญญาเงินกู�ยืมระยะยาวกับธนาคาร
พาณิชย�แห�งหน่ึงในประเทศในวงเงินรวม 19 ล�านบาท เพื่อขยายธุรกิจ เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอายุ
สัญญา 7 ป� มีกําหนดชําระคืนเป�นรายเดือนจํานวน 84 เดือน เดือนละ 0.23 ล�านบาท และมีการ
คิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียดังน้ี 

- ระยะเวลาตั้งแต�เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 24 อัตราดอกเบ้ียร�อยละ MLR - 1.50 ต�อป� 
- ระยะเวลาตั้งแต�เดือนท่ี 25 เป�นต�นไป อัตราดอกเบ้ียร�อยละ MLR - 1.25 ต�อป� 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย�อยไม�มีวงเงินกู�ยืมระยะยาวตามสัญญาท่ียังไม�ได�เบิกใช�

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบริษัทมียอดคงเหลือของเงนิกู�ยืมระยะยาวเป�นจํานวน 222.69 

ล�านบาท (2563: 106.44 ล�านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู�ยืมระยะยาวเป�น

จํานวน 204.84 ล�านบาท (2563: 106.44 ล�านบาท)

เงินกู�ยืมดังกล�าวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างและเครื่องจักรของกลุ�มบริษัท

สัญญาเงินกู�ยืมดังกล�าวได�กําหนดเงื่อนไขบางประการท่ีกลุ�มบริษัทต�องถือปฏิบัติ เช�น การดํารง

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น อัตราการถือหุ�นของผู�ถือหุ�นใหญ�และผู�บริหารหลักของ

บริษัทฯ
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20. สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป�นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได�ดังน้ี

สํารองผลประโยชน�ของพนกังาน

กลุ�มบริษัทคาดว�าจะจ�ายชําระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป�ข�างหน�า เป�นจํานวนประมาณ 0.28 ล�านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.28 ล�านบาท) (2563: 0.21 ล�านบาท งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 0.21 ล�านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักในการจ�ายชําระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานของกลุ�มบริษัทประมาณ 11 ป� (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ป�) (2563: 11 ป� งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ป�)
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สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สรุปได�ดังน้ี

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต�อมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังน้ี
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21. ทุนเรือนหุ�น

21.1 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจําป�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให�เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 41.2 ล�านบาท (หุ�นสามัญ 82.4 ล�านหุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) จากเดิม 103
ล�านบาท (หุ�นสามัญ 206 ล�านหุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) เป�นทุนจดทะเบียนใหม�จํานวน 144.2 ล�าน
บาท (หุ�นสามัญ 288.4 ล�านหุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการจ�ายหุ�นป�นผล โดยบริษัทฯได�
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย�แล�วเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564

21.2 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามัญประจาํป�ผู�ถือหุ�นของบรษัิทฯ มีมติอนุมัติดังน้ี

(1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 144,200,000 บาท (หุ�นสามัญ 

288,400,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) เป�น 144,199,795.50 บาท (หุ�นสามัญ 288,399,591 

หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) โดยการลดหุ�นสามัญจาํนวน 409 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท 

ท่ีจัดสรรไว�เพื่อรองรับการจ�ายหุ�นป�นผล บริษัทฯได�จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย�แล�ว

เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564

(2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 144,199,795.50 บาท (หุ�นสามัญ 288,399,591 หุ�น มูลค�า

หุ�นละ 0.50 บาท) เป�นทุนจดทะเบียนใหม� 178,039,755 บาท (หุ�นสามัญ 356,079,510 หุ�น 

มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท) โดยออกหุ�นสามัญใหม�จํานวน 67,679,919 หุ�น มูลค�าท่ีตราท่ีไว�หุ�นละ 

0.50 บาท บริษัทฯได� จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย�แล�ว เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

(2.1) อนุมัติให�ออกและเสนอขายหุ�นสามัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ จํานวนไม�เกิน 9,613,320 หุ�น 

ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส�วนการถือหุ�น ในอัตราการจดัสรรท่ี 30 หุ�น

สามัญเดิมต�อ 1 หุ�นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายอยู�ท่ี 20 บาทต�อหุ�น 

โดยกําหนดให�วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เป�นวันกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิได�รับการ

จัดสรร

ภายหลังวันจัดสรรและรับชําระค�าหุ�นเพิ่มทุน บริษัทฯมียอดหุ�นสามัญเพิม่ทุนจํานวน 

9,610,933 หุ�น และบริษัทฯ ได�จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล�วกับกระทรวงพาณิชย�

แล�วเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564

(2.2) อนุมัติให�ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ�นสามัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ ครั้งท่ี 

1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ IP-W1”) จํานวนไม�เกิน 19,226,640 หน�วย ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของ

บริษัทฯ ท่ีจองซื้อและชําระค�าหุ�นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส�วนการถือหุ�น ในอัตราการจัดสรรท่ี 

1 หุ�นสามัญใหม�ต�อ 2 หน�วยใบสําคัญแสดงสิทธิ และ 1 หน�วยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิ

ซื้อหุ�นสามัญได� 1 หุ�น ท้ังน้ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ป� นับแต�วันท่ีออกใบสําคัญแสดง

สิทธิและราคาการใช�สิทธิอยู�ท่ี 25 บาทต�อหุ�น โดยสามารถใช�สิทธิซื้อหุ�นได�ในวันทําการ

สุดท�ายของ ทุก ๆ ไตรมาสนับตั้งแต�วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไปตลอดอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ

โดยกําหนดให�วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เป�นวันกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิได�รับการ

จัดสรร

(2.3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไปเป�นจํานวนไม�เกนิ 

38,839,959 หุ�น มูลค�าท่ีตราท่ีไว�หุ�นละ 0.50 บาท แบ�งเป�นการจัดสรรหุ�นสามัญเพิม่ทุน

จํานวนไม�เกิน 10,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�น

เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส�วนการถือหุ�น และหุ�นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม�เกิน 28,839,959 

หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�    หุ�นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให�แก�บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement)
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รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ�น

22. สํารองตามกฎหมาย

ภายใต�บทบัญญัติของมาตรา 116 แห�งพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ
จะต�องจัดสรรกาํไรสุทธิประจําป�ส�วนหน่ึงไว�เป�นทุนสํารองตามกฎหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป�หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม�น�อย
กว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล�าวไม�สามารถจ�ายเป�นเงินป�นผลได� 
ในระหว�าป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได�จัดสรรสํารองตามกฎหมายเป�นจํานวนเงิน 
6.27 ล�านบาท (2563: 2.56 ล�านบาท)

23. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามัญประจําป�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ IP-W1”) จํานวนไม�เกิน 19,226,640 หน�วย ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและ
ชําระค�าหุ�นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส�วนการถือหุ�น โดยมีรายละเอียดดังน้ี

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 19,226,640 หน�วย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจองซื้อ : 19,221,866 หน�วย
ราคาเสนอขาย : หน�วยละ 0 บาท
วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส�วน 

1 หุ�นสามัญใหม�ต�อ 2 หน�วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช�สิทธิและราคาใช�สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน�วย มีสิทธิซื้อหุ�น

สามัญ 1 หุ�น ในราคา 25 บาทต�อหุ�น
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 ตุลาคม 2564
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 ป� นับแต�วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ : 31 ธันวาคม 2566
วันกําหนดการใช�สิทธิ : ทุกวันทําการสุดท�ายของทุก ๆ ไตรมาส โดยวัน

กําหนดการใช�สทิธิครั้งแรกคือวันท่ี 30 ธันวาคม 
2564 และวันกําหนดการใช�สิทธิครั้งสุดท�ายคือ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2566

การเปล่ียนแปลงระหว�างป�ของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังน้ี 
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24. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ

รายการค�าใช�จ�ายแบ�งตามลักษณะประกอบด�วยรายการค�าใช�จ�ายท่ีสําคัญดังต�อไปน้ี

25. ภาษีเงินได�

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังน้ี

จํานวนภาษีเงินได�ท่ีเกี่ยวข�องกบัส�วนประกอบแต�ละส�วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 
31ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังน้ี
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ส�วนประกอบของสินทรพัย�ภาษีเงนิได�รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงนิได�รอการตดับัญชปีระกอบด�วย
รายการดังต�อไปน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย�อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียังไม�ได�ใช�จํานวน 3.24 ล�านบาท (2563:12.14 ล�าน
บาท) ท่ีไม�ได�บันทึกสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย�อยพิจารณาแล�วเห็นว�าอาจไม�มี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําขาดทุนทางภาษีท่ียังไม�ได�ใช�ข�างต�นมาใช�ประโยชน�ได�

26. กําไรต�อหุ�น

กําไรต�อหุ�นขั้นพืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป� (ไม�รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด�วย

จํานวน ถัวเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักของหุ�นสามัญท่ีออกอยู�ในระหว�างป� และได�ปรับจํานวนหุ�นสามัญ

ตามสัดส�วนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุ�นสามัญท่ีเกิดจากการใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

กําไรต�อหุ�นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัป� (ไม�รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด�วยผลรวม

ของจํานวนถัวเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักของหุ�นสามัญท่ีออกอยู�ในระหว�างป�กบัจํานวนถัวเฉลีย่ถ�วง

นํ้าหนักของหุ�นสามัญท่ีบรษัิทอาจต�องออกเพือ่แปลงหุ�นสามัญเทียบเท�าปรบัลดท้ังสิน้ให�เป�นหุ�น

สามัญ โดยสมมติว�าได�มีการแปลงเป�นหุ�นสามัญ ณ วันต�นป�หรือ ณ วันออกหุ�นสามัญเทียบเท�า

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม�มีการคํานวณจํานวนของหุ�นสามัญเทียบเท�าท่ีบรษัิทฯอาจต�อง

ออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ�นสามัญ เน่ืองจากราคาใช�สิทธิสูงกว�ามูลค�ายุตธิรรม

ของหุ�นสามัญ

จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก
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บริษัทฯ ได�ปรับปรุงจํานวนหุ�นสามัญท่ีใช�ในการคํานวนกําไรต�อหุ�นเพื่อสะท�อนการออกหุ�นป�นผลและ     

หุ�นเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส�วนการถือหุ�น (Right Offering) 

เสมือนว�าเหตุการณ�ดังกล�าวได�เกิดข้ึนตั้งแต�วันเริ่มต�นของป�ท่ีนําเสนอ ดังน้ัน กําไรต�อหุ�นสําหรับป� ป� 

2563 จึงปรับปรุงเพื่อการเปรียบเทียบ

27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กลุ�มบริษัทและพนักงานได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ�มบริษัทและพนักงานจะจ�ายสมทบเข�ากองทุนเป�นรายเดือนใน
อัตราร�อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
ทิสโก� จํากัด และจะจ�ายให�แก�พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว�าด�วยกองทุนของ
กลุ�มบริษัท ในระหว�างป�ป�จจุบัน  กลุ�มบริษัทรับรู�เงินสมทบดังกล�าวเป�นค�าใช�จ�ายจํานวน 2.70 
ล�านบาท (2563: 1.82 ล�านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ 1.82 ล�านบาท (2563: 1.36 ล�านบาท)

28. เงินป�นผลจ�าย

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจําป�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให�จ�ายเงิน
ป�นผลประจําป�สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป� 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.2234 บาท คิดเป�นเงิน
ป�นผลท้ังสิ้น 46.02 ล�านบาท โดยกําหนดการจ�ายดังน้ี

(1) จ�ายเป�นเงินสดในอัตราหุ�นละ 0.0234 บาท เป�นจํานวนเงินท้ังสิ้น 4.82 ล�านบาท

(2) จ�ายเป�นหุ�นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 2.5 หุ�นเดิมต�อ 1 หุ�นป�นผล รวมเป�นหุ�นป�นผลท้ังสิ้น 
82.4 ล�านหุ�นมูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท รวมมูลค�าท้ังสิ้น 41.2 ล�านบาท หรือคิดเป�น
อัตราการจ�ายหุ�นป�นผล ในอัตราหุ�นละ 0.20 บาท ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นรายใดมีเศษของหุ�น
เดิมหลังจัดสรรหุ�นป�นผลแล�ว ให�จ�ายป�นผลเป�นเงินสดแทนการจ�ายเป�นหุ�นป�นผลในอัตรา
หุ�นละ 0.20 บาท

โดยบริษัทฯ ได�จ�ายเงินป�นผลดังกล�าวแล�ว เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามัญประจําป�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให�จ�ายเงินป�น
ผลประจาํป�สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป� 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.185 บาท เป�นจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 38.11 ล�านบาท โดยบริษัทฯ ได�จ�ายเงินป�นผลดังกล�าวแล�ว เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2563

29. ข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน

ข�อมูลส�วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล�องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู�มีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานได�รับและสอบทานอย�างสมํ่าเสมอเพื่อใช�ในการตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให�กับส�วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส�วนงาน ท้ังน้ี ผู�มีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท คือ กรรมการผู�จัดการ

เพื่อวัตถุประสงค�ในการบริหารงาน กลุ�มบริษัทจัดโครงสร�างองค�กรเป�นหน�วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ� โดยมีเขตภูมิศาสตร�หลักตั้งอยู�ในประเทศไทย กลุ�มบริษัทมีส�วนงานท่ีรายงาน
ท้ังสิ้น 2 ส�วนงาน ดังน้ี 
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1. ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับมนุษย� (Human Healthcare)

ผลิตภัณฑ�ดูแลสุขภาพ ชะลอวัย และความงามของมนุษย� ได�แก� เวชภัณฑ� โภชนบําบัด 
เวชสําอาง  ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ�โปรไบโอติกและพรีไบโอติก (Probiotic & 
Prebiotic) ผลิตภัณฑ�อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ�อาหารท่ัวไป อุปกรณ�เครื่องมือทาง
การแพทย�และยารักษาโรค เป�นต�น

1. ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับสัตว� (Animal Healthcare)

ผลิตภัณฑ�ดูแลสุขภาพของสัตว�เล้ียงและปศุสัตว� ได�แก� เวชภัณฑ�โภชนบําบัด วัคซีน 
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ�โปรไบโอติกและพรีไบโอติก (Probiotic & Prebiotic) 
ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�สุขภาพ ผลิตภัณฑ�อาหารสัตว�เกรดพรีเม่ียม ผลิตภัณฑ�อาหาร
สัตว�สูตรท่ัวไป และอุปกรณ�เครื่องมือทางการแพทย�ท่ีเกี่ยวข�องกับการดูแลสัตว�เล้ียงและ
ปศุสัตว� เป�นต�น

กลุ�มบริษัทไม�มีการรวมส�วนงานดําเนินงานเป�นส�วนงานท่ีรายงานข�างต�น

ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต�ละหน�วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วัตถุประสงค�ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กลุ�มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานและสินทรัพย�รวมซึ่งวัดมูลค�าโดยใช�เกณฑ�เดียวกับท่ีใช�ในการวัดกําไรหรอืขาดทุนจาก
การดําเนินงานและสินทรัพย�รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว�างส�วนงานท่ีรายงานเป�นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึก
บัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

ข�อมูลรายได�และกําไรของส�วนงานของกลุ�มบรษัิทสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดังต�อไปน้ี

ข�อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร� 

กลุ�มบริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร�เดียว คือ ประเทศไทย ดังน้ัน รายได�และสินทรัพย�ท่ีแสดงอยู�

ในงบการเงิน จึงถือเป�นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร�แล�ว

ลูกค�ารายใหญ�

กลุ�มบริษัทไม�มีรายได�จากการขายจากลูกค�ารายย�อยผ�านผู�แทนจําหน�ายรายใดรายหน่ึงมากกว�าร�อย

ละ 10 ของรายได�จากการขายของกลุ�มบริษัท

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการท่ีสําคัญ

ซึ่งมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต�องจ�ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต�สัญญาบริการดังน้ี

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค�าและบริการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค�าและบริการเป�นจํานวน 
138.47 ล�านบาท (2563: 56.05 ล�านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป�นจํานวน 42.52 ล�านบาท 
(2563: 36.03 ล�านบาท)

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ�ายฝ�ายทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก�อสร�างอาคารสาํนักงาน
และซื้อเครื่องจักรและติดตั้งโปรแกรมคอมพวิเตอร�เป�นจาํนวนเงนิ 4.12 ล�านบาท (2563: ไม�มี)  
และเฉพาะของบริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร�เป�นจํานวนเงิน 
3.65 ล�านบาท (2563: ไม�มี) 

30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการกระจายสินค�า

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาผู�จัดจําหน�ายกับบริษัทแห�งหน่ึง
ในประเทศ ซึ่งสัญญาผู�จัดจําหน�ายดังกล�าวมีผลตั้งแต�วันท่ี 1 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 
สิงหาคม 2566 และได�มีการขยายอายุสัญญาเป�นสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2569 โดยกลุ�มบริษัท
มีภาระผูกพันท่ีจะต�องจ�ายค�าบริการจัดจําหน�ายสินค�าให�กับบริษัทดังกล�าวในอัตราร�อยละของ
ยอดขายตามท่ีกําหนดในสัญญา 

30.5 หนังสอืค้ําประกนัธนาคาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย�อยมีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบรษัิทย�อยเป�น
จํานวน 5.13 ล�านบาท (31 ธันวาคม 2563: 2.26 ล�านบาท) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบรษัิทย�อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบริษัทได�นําเงนิฝากประจําจํานวน 7.96 ล�านบาท (2563: 7.96 
ล�านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน 0.8 ล�านบาท (2563: 0.8 ล�านบาท) ไปวางไว�กับธนาคาร
เพื่อเป�นการประกันการออกหนังสือคํ้าประกันธนาคารและบัตรเติมนํ้ามัน

31. เครื่องมอืทางการเงนิ

31.1 วัตถุประสงค�และนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ

เครื่องมือทางการเงนิท่ีสําคัญของกลุ�มบรษัิท ประกอบด�วยเงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด 
ลูกหน้ีการค�า เงินให�กู�ยืม เงินลงทุน เงินกู�ยืมระยะสั้นและเงินกู�ยืมระยะยาว กลุ�มบริษัทมีความเสี่ยง
ทางการเงนิท่ีเกีย่วข�องกับเครื่องมือทางการเงินดงักล�าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี

ความเสีย่งด�านเครดติ

กลุ�มบริษัทมีความเสี่ยงด�านเครดิตท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการค�า เงินให�กู�ยืม เงินฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงนิ โดยจํานวนเงินสูงสุดท่ีกลุ�มบรษัิทอาจต�องสูญเสียจากการให�สินเชื่อคือมูลค�าตาม
บัญชีท่ีแสดงอยู�ในงบแสดงฐานะการเงนิ
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ลูกหนี้การค�า

กลุ�มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช�นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให�สินเชื่ออย�างเหมาะสม 
จึงไม�คาดว�าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญ นอกจากน้ี กลุ�มบริษัทมีการติดตามยอด
คงค�างของลูกหน้ีการค�าอย�างสมํ่าเสมอ ระยะเวลาการใหสินเชื่อแก�ลูกค�าโดยปกติมีระยะเวลา 15 
วนั ถึง 90 วนั

กลุ�มบริษัทพิจารณาการด�อยค�าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสํารองของผล
ขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงค�างนับจากวันท่ีถึง
กําหนดชําระสําหรับกลุ�มลูกค�าท่ีมีรูปแบบของความเสี่ยงด�านเครดิตท่ีคล�ายคลึงกัน การคํานวณ
ผลขาดทุนจากการด�อยค�าด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนคํานึงถึงผลของความน�าจะเป�นถ�วง
นํ้าหนัก มูลค�าของเงินตามเวลาและข�อมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได�ท่ีมีอยู� ณ 
วันท่ีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ�ในอดีต สภาพการณ�ป�จจบัุนและการคาดการณ�สภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต 

เงินฝากธนาคาร

กลุ�มบริษัทบริหารความเสี่ยงด�านเครดิตท่ีเกี่ยวข�องกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบันการเงิน
โดยจะลงทุนกับคู�สัญญาท่ีได�รับการอนุมัติแล�วเท�าน้ันและอยู�ในวงเงินสินเชื่อท่ีกําหนดให�กับ
คู�สัญญาแต�ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป�นประจําทุกป�และ
อาจมีการปรับปรุงในระหว�างป�ข้ึนอยู�กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ�มบริษัท 
การกําหนดวงเงนิดังกล�าวเป�นการช�วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทาง
การเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชําระของคู�สัญญา

ความเสีย่งด�านตลาด

กลุ�มบริษัทมีความเสี่ยงด�านตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและ

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ�มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อสินค�าเป�นเงินตรา
ต�างประเทศ อย�างไรก็ตามกลุ�มบริษัทเชื่อว�าความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในอนาคตจะไม�ส�งผล
กระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�อผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของกิจการ กลุ�มบริษัทมิได�ใช�ตราสาร
อนุพันธ�ทางการเงินอื่นเพื่อป�องกันความเสี่ยงดังกล�าว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงนิท่ี
เป�นสกุลเงินตราต�างประเทศ ดังน้ี
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ�มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บรษัิทย�อย เงินกู�ยืมระยะสั้นและเงนิกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงนิส�วนใหญ�มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งใกล�เคียงกับอัตราตลาดในป�จจุบัน อย�างไรก็ตามกลุ�มบริษัทเชื่อว�าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคตจะไม�ส�งผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของกิจการ กลุ�มบริษัทมิได�ใช�ตราสารอนุพันธ�ทางการเงินอื่นเพื่อป�องกันความเสี่ยงดังกล�าว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย�ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม� (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม�ถึงก�อน) ได�ดังน้ี
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ความเสีย่งด�านสภาพคล�อง

กลุ�มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องโดยการใช�เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู�ยืมธนาคารและสัญญาเช�า กลุ�มบริษัทมีความสามารถในการเข�าถึงแหล�งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย�างเพียงพอ ความเสี่ยง
ดังกล�าวจึงอยู�ในระดับต่ํา

รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�ของกลุ�มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียังไม�คิดลดเป�นมูลค�าป�จจุบัน สามารถแสดง
ได�ดังน้ี
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31.2 มูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงนิส�วนใหญ�ของกลุ�มบริษัทจัดอยู�ในประเภทระยะสั้นหรอืมีอัตราดอกเบ้ียใกล�เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุ�มบริษัทจึงประมาณมูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล�เคียง
กับมูลค�าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค�ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุ�มบริษัทคือการจัดให�มีซึ่งโครงสร�างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัทและเสริมสร�างมูลค�าการถือหุ�น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 กลุ�มบริษัทมีอัตราส�วนหน้ีสินต�อทุนเท�ากับ 0.69:1 (2563: 0.55:1) และเฉพาะบริษัทฯ: 0.46:1 (2563: 0.38:1)

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2565
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เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจควบคุม ผู�ท่ีได�รับ
มอบหมายให�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�

รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ
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ชื่อ นามสกลุ ศาสตราจารย�คลนิกิเกยีรตคิณุ นายแพทย� อุดม คชินทร  
อายุ 67 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
วันทีไ่ด�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 17 ธันวาคม 2562

ประวัตกิารศกึษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 
• วว. อายุรศาสตร� แพทยสภา

ประวัตกิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ�น 211/2015

• Director Accreditation Program (DAP) รุ�น 124/2016

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป�

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

ธ.ค. 2562 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาความยั่งยืน 

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา 
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนา คิดค�น และ
จําหน�ายผลิตภัณฑ�
สุขภาพสําหรบัคนและสัตว�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563 สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา รับราชการ
พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562 รัฐมนตรีช�วย กระทรวงศึกษาธิการ รับราชการ
ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษา

จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป�นกรรมการ 1 บริษัท
สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) ไม�มี

ความสมัพันธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี
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ชื่อ นามสกลุ ศ. ดร. ศันสนยี� ไชยโรจน�
อายุ 59 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 1 สิงหาคม 2563

ประวัตกิารศกึษา
• Ph.D. (Immunobiology), Georgetown University, U.S.A.
• M.Sc. (Immunobiology) (Distinction), Georgetown University, U.S.A.
• วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 เทคนิคการแพทย�), มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัตกิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ�น 11/2011
• Director Certification Program (DCP) รุ�น 302/2021

ประวัตกิารอบรมอืน่ๆ
• หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงด�านการค�าและการพาณิชย� (TEPCoT) ของหอการค�าไทย รุ�นท่ี 12
• หลักสูตรผู�บริหารระดับสงู สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นท่ี 25 โดยตลาดหลักทรพัย�แห�ง

ประเทศไทย
• หลักสูตร Symposium for Entrepreneurship Education โดย Babson College
• หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses  in Asia –SIBA  รุ�นท่ี 6 โดยวิทยาลัย

การจัดการ-CMMU ร�วมกับ  Sloan School of Management, Massachusetts Institute of 
Technology-MIT

• หลักสูตรเตรียมความพร�อมเพือ่การทํางานวิจัยและพัฒนาร�วมกับองค�กรธุรกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ภายใต�โครงการ TALENT MOBILITY  โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

• หลักสูตรการบรหิารจดัการนโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรบันัก-บรหิาร
ระดับสูง โดย สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ร�วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย –
TMA

• หลักสูตรการบรหิารจดัการทรัพย�สินทางป�ญญา Licensing Executive Society (LES) และ 
Certified Patent Valuation Analyst (CPVA) 

จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป�นกรรมการ 1 บริษัท
สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) ไม�มี

ความสมัพันธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี
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บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ช่ือหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2563 – ป�จจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความ
ยั่งยืน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) พัฒนา คิดค�น และจําหน�ายผลิตภัณฑ�สุขภาพ
สําหรับคนและสัตว�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ช่ือหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ
2552 - ป�จจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร เครือสยามไบโอไซเอนซ� วิจัยและพัฒนาด�านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2554 - ป�จจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท ทุนลดาวัลย� จํากัด กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม�ได�ลงทุนในธุรกิจ
การเงินเป�นหลัก

2556 - ป�จจุบัน กรรมการ กองทุนศาสตราจารย�เกียรติยศพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือศัลยศาสตร�จําเพาะ

บริหารเงินลงทุน

2557 - ป�จจุบัน Journal Editorial Board Member. “Infection, Genetics and Evolution” 
Elsevier; Impact factor

2561 - ป�จจุบัน อนุกรรมการกฏหมายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม

2562 - ป�จจุบัน อนุกรรมการสิทธิบัตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวงพาณิชย�

2562 - ป�จจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย�ความเป�นเลิศด�าน
ชีววิทยาศาสตร�  (TCELS)

รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) |บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน)



207

ชื่อ นามสกลุ นายกาํธร ศิลาอ�อน
อายุ 51 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 8 กุมภาพันธ� 2564

ประวัตกิารศกึษา/ประวตัิอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School, 

Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology 

and Medicine, London, England

ประวัตกิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ�นท่ี 148/2011
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ�นท่ี 41/2012

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป�

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

2563 - ป�จจุบัน                                                  กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทน/
กรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาความยั่งยืน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา 
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนา คิดค�น และจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับคน
และสัตว�

2557 - ป�จจุบัน กรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายการผลิตและการเงิน

บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิ
เคท จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม

2554 - ป�จจุบัน กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแล
กิจการ/ 
ประธานกรรมการกําหนด
ค�าตอบแทน/ กรรมการสรรหา

บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง 
จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจขนส�งและโลจิสติกส�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

2558 - ป�จจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมไทย กลุ�ม
อาหาร

2557 - ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท เรือด�วนเจ�าพระยา 
จํากัด

ธุรกิจขนส�งทางน้ํา

จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป�นกรรมการ 3 บริษัท
สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) ไม�มี
ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี
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ชื่อ นามสกลุ ดร. เปาว� ศรีประเสรฐิสขุ
อายุ 46 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 10 พฤศจิกายน 2564

ประวัตกิารศกึษา
• ปรญิญาเอก Computer Science, Waseda University
• ปริญญาโท Computer Science, Waseda University

ประวัตกิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ�น 190/2022

จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป�นกรรมการ 2 บริษัท
สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) ไม�มี

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี
ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

2564 – ป�จจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค�าตอบแทน/ 
กรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาความ

ยั่งยืน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา 
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนา คิดค�น และจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับคนและ

สัตว�

2564 – ป�จจุบัน Senior Vice 
President, Innovation 
Department Manager

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)

ธนาคารพาณิชย�

2562 – 2563   Vice President, 
Innovation 

Department Manager

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)

ธนาคารพาณิชย�

2559 – 2561   Vice President, Office 
of the President  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)

ธนาคารพาณิชย�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

2563 – ป�จจุบัน กรรมการ บจก. คลินิเซอร� การวิจัยและพัฒนาเชงิทดลอง
ด�านเทคโนโลยีชวีภาพ

2562 – ป�จจุบัน กรรมการ บจก. อินโนสเปซ (ประเทศ
ไทย)

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

2559 – ป�จจุบัน กรรมการ บจก. มิตรเทคนคิัลคอนซลั
แท�นท� 

ที่ปรึกษาทางด�านวิศวกรรมงาน
ระบบประกอบอาคาร

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป� 
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ชื่อ นามสกลุ ดร. ตฤณวรรธ�  ธนิตนธิพินัธ�
อายุ 51 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน /

กรรมการบรหิารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร
(กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 1 กุมภาพันธ� 2557

ประวตักิารศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาด�านพัฒนาองค�กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคารระหว�างประเทศ The University of Birmingham 

ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลยั
• ปริญญาตร ี คณะเภสัชศาสตร�บัณฑิต  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลยั

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ�น 167/2012

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ
• หลักสูตรวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ�น 64
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย�สําหรับผู�บรหิารระดับสูง (ปธพ.) รุ�น 9
• หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน  (วตท.) รุ�น 24
• หลักสูตรสถาบันวิทยาการการค�า (TEPCOT) รุ�น 9
• หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงด�านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ�น 11
• หลักสูตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ�น 7
• หลักสูตรวิทยาการผู�นาํไทย-จีน (วทจ.) รุ�นที่ 2
• หลักสูตรภูมิพลังแผ�นดิน รุ�นที่ 4 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�น 167 Thai institute of Director 
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ�น 14 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรสถาบันความคิดสร�างสรรค�เชงิธุรกิจ (ABC) รุ�น 8

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป� 

จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป�นกรรมการ 1 บริษัท
สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ) 39.38

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธรุกจิ

2557 - ป�จจุบัน กรรมการ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค�าตอบแทน 
/กรรมการบรหิารความเส่ียง 
/ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร/
ประธานเจ�าหน�าที่บรหิาร

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 
(มหาชน) 

พัฒนา คิดค�น และจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับ
คนและสัตว�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธรุกจิ

2564 – ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า 
จํากัด

ผลิตและจําหน�ายผลติภัณฑ�
อาหารเสริมและผลติภัณฑ�
บํารุงสุขภาพ

27 พ.ย. 63 - ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ผลิตและจําหน�ายผลติภัณฑ�
สุขภาพสําหรับคนและสัตว�

2561 - ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด จําหน�ายอาหารสัตว�เลีย้ง
2557 - ป�จจุบัน กรรมการ และประธาน

เจ�าหน�าที่บริหาร
บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด จําหน�ายผลิตภัณฑ�ยาและ

อาหารสุขภาพสําหรับสัตว�
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ชื่อ นามสกลุ นางสาวสภุาภรณ� ฤกษ�พิทกัษ�พาณชิ  
อายุ 47 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบรหิาร และ
ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน
(กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 14 มิถุนายน 2560

ประวัตกิารศกึษา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร�และการบัญช ีสาขาการบัญชีบรหิาร จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลยั
• ปริญญาตรบีรหิารธุรกิจ สาขาการบัญชีต�นทนุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประวัตกิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�น 152/2018

ประวัตกิารอบรมอืน่ๆ
• สารสนเทศทางการบัญชี 1
• มาตรฐานการบัญชีทีเ่ก่ียวข�องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�
• Update ภาษีอากรยุค Covid 19 และมาตรฐานบญัชีป� 2564
• หลักสูตร CFO 2022
• สารสนเทศการบัญชี 1 และ 2
• หลักสูตร Orientation  Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ�นที่ 7
• ผลกระทบทางการบนัทกึบัญชีทีเ่ก่ียวข�องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต�องปฏิบัติให�ถูกต�อง
• เตรียมพร�อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช�า และอ�านและเขียนรายงานผู�สอบบัญชใีห�เข�าใจ
• การจัดทํางบกระแสเงินสดและการวิเคราะห�งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ�นที่ 2/2562
• เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ก่ียวข�อง
• เตรียมความพร�อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16

สัญญาเช�า (TFRS 16)
• Transfer Pricing ป� 2562 การกําหนดราคาโอนระหว�างบรษิัทที่มคีวามสัมพันธ�กัน
• สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นทีสํ่าคญัของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2561) สําหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ�นที่ 

1/2561
• โครงการพัฒนาความรู�ต�อเนื่องทางวิชาชพีโดยการศึกษาด�วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 4/2561 (ชุด

ที่ 3)

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป� 

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2562 - ป�จจุบัน กรรมการ / 
กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการบริหาร และ
ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชีและ
การเงิน

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 
(มหาชน)

พัฒนา คิดค�น และจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับคน
และสัตว�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

27 พ.ย. 63 - ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด ผลิตและจําหน�ายผลติภัณฑ�
สุขภาพสําหรับคนและสัตว�

2561 - ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด จําหน�ายผลิตภัณฑ�อาหาร
สําหรับสัตว�

ก.พ. 60 – พ.ค. 62 ผู�จัดการฝ�ายบัญชี บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด พัฒนา คิดค�น และจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับคน
และสัตว�

2545 - 2560 ผู�จัดการฝ�ายบัญชี บริษัท คอร�ปอเรท เพอร�ฟอแมนซ� 
แอดไวเซอร� จํากัด 

บริการที่ปรึกษาการลงทุน

จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป�นกรรมการ 1 บริษัท
สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) ไม�มี

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี
ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี
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จํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป�นกรรมการ 1 บริษัท
สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) 0.00005

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี
ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2562 - ป�จจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบรหิาร และผู�อํานวยการฝ�ายปฏิบัติการ  

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) พัฒนา คิดค�น และจําหน�ายผลิตภัณฑ�สขุภาพ
สําหรับคนและสัตว�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

2559 – พ.ค. 2562 เลขานุการและผู�จดัการฝ�ายปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด พัฒนา คิดค�น และจําหน�ายผลิตภัณฑ�สขุภาพ
สําหรับคนและสัตว�

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป� 

ประวัตกิารศกึษา
• ปรญิญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย

ประวัตกิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ�น 152/2018

ชื่อ นามสกลุ นางสาวนภาภรณ� เดชอคัราช
อายุ 46 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการบรหิาร และ
ผู�อํานวยการฝ�ายปฏิบัติการ
(กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 14 มิถุนายน 2560
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ชื่อ นามสกลุ นางอภริ�มณ โพธิ์ศรี
อายุ 51 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั กรรมการบรหิาร และ

ผู�อํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล
วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 17 กรกฎาคม 2563  

ประวัตกิารศกึษา
• ปริญญาตรี สาขา BBA in Computer Information Systems, Baruch College, The City 

University of New York

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป� 

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช่วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธรุกจิ

ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร และผู�อํานวยการฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล

บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) พัฒนา คิดค�น และจําหน�ายผลิตภัณฑ�สขุภาพ
สําหรับคนและสัตว�

หน�วยงานหรอืบรษิทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช่วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธรุกจิ

ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563 Executive Assistant & 
Communication Manager

Boehringer Ingelheim Co., Ltd. จําหน�ายเวชภัณฑ�สําหรบัคนและสัตว�

สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) 0.00005

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี
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ชื่อ นามสกลุ นางสาวชมภนูชุ มีหวัง
อายุ 49 ป�
ตําแหน�งในบรษิทั เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 9 พฤศจิกายน 2564 

ประวัตกิารศกึษา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร� สาขาเศรษฐศาสตร�การเงนิ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัตกิารอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ�น 101/2019 ของ

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิารทาํงานย�อนหลงั 5 ป� 

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2564 - ป�จจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา 
จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจพัฒนา คิดค�น และ
จําหน�ายผลิตภัณฑ�
สุขภาพสําหรบัคนและ
สัตว�

2562 – พ.ค. 2564 เลขานุการบริษัท บริษัท ไซมิส แอสเสท 
จํากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย�

สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) 0.0003

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี

หน�าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต เป�นไป
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข�อง 

2) ปฏิบัติหน�าท่ีจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู�ถือหุ�นให�เป�นไปตาม
ข�อบังคับของบริษัท 

3) ทําหน�าท่ีกํากับดูแลให�บริษัท และคณะกรรมการให�มีการปฏิบัติท่ีสอดคล�อง และเป�นไป
ตามกฎหมาย ข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�องตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ ผู�ถือหุ�น 
และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4) สนับสนุนการจัดให�กรรมการ ผู�บริหารได�รับความรู�และเข�าอบรมหลักสูตรต�างๆ ท่ี
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง 

5) จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให�ข�อมูลท่ีจําเป�นต�อการปฏิบัติหน�าท่ีแก�กรรมการ
ป�จจุบันและท่ีได�รับแต�งตั้งใหม�

6) ให�คําแนะนําเกี่ยวกับข�อกําหนดกฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร
ควรรับทราบ 

7) ทําหน�าท่ีจัดทํา และจัดเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทได�แก� ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู�ถือหุ�น รายงาน
ประจําป� รายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการและผู�บริหาร 

8) ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานท่ีกํากับดูแล เช�น สํานักงานตลาดหลักทรัพย�ฯ และ
ดูแลการเป�ดเผยข�อมูลและรายงานสารสนเทศต�อหน�วยงานท่ีกํากับดูแล ให�ถูกต�อง
ครบถ�วนตามกฎเกณฑ�ของหน�วยงานท่ีกํากับดูแล
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สัดส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) ไม�มี

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป� ย�อนหลงั ไม�มี

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

2564 - ป�จจุบัน สมุห�บัญชี บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด 
(มหาชน) 

พัฒนา คิดค�น และจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�สุขภาพสําหรับคน

และสัตว�

2561-2564 พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัท ศิรกร จํากัด (มหาชน) ผลิตผลิตภัณฑ�คอนกรีต/
รับเหมาก�อสร�าง

หน�ายงาน หรือ บริษทัทีไ่ม�ใช�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย
ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน ประเภทธุรกิจ

2559-2561 หัวหน�าสายงานตรวจสอบ บริษัท ดีไอเอ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ตรวจสอบบัญชี

ประสบการณ�การทาํงาน (ย�อนหลงั 5 ป�)

ผู�รับผดิชอบสงูสดุฝ�ายการเงนิและบญัช ีและผู�ควบคมุดแูลการทาํบญัชขีองบรษิทั

บริษัทได�แต�งตั้ง นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช ผู�รับผิดชอบสูงสุดฝ�ายบัญชีและ
การเงิน ตั้งแต�วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป�นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
ป�จจุบัน นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิชดํารงตําแหน�ง กรรมการ และ ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชีและ
การเงิน 

และบริษัทได�แต�งตัง้ นางสาวนาฏยา นวลคล�าย ตาํแหน�ง ผู�จัดการฝ�ายบัญชี ให�เป�นผู�
ควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัท (สมุห�บัญชี) แต�งตัง้วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ซึง่เป�นผู�มีคุณสมบัติ
ครบถ�วนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู�ควบคมุดแูลการทาํบญัชี

ชื่อ – นามสกลุ นางสาวนาฏยา นวลคล�าย
อายุ 35 ป�
ตําแหน�ง สมุห�บัญชี / ผู�จัดการฝ�ายบัญชี
วันที่ได�รบัแต�งตัง้ครัง้แรก 1 มิถุนายน 2564

วุฒิการศกึษา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ/มหาบัณฑิตสําหรับผู�บริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัตกิารฝ�กอบรม
• Keypoint ที่ผู�ทําบัญชตี�องทราบในการจัดทําบญัชแีละรายงานผู�สอบบัญชี
• เทคนิคการเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส เพื่อนําเสนอให�น�าสนใจและนาํไปใช�งานอย�างมี

ประสิทธิภาพ Monthly and Quarterly Reports
• แนวโน�มทิศทางการทํา M&A ประเด็นสําคัญที่ต�องพิจารณาและกลยทุธ�การทํา M&A
• วิเคราะห�ความเส่ียงที่จะถูกตรวจสอบเรื่องการกําหนดราคาโอน Transfer Pricing
• ประเด็นที่ควรทราบของ TFRsfor PAEs ที่ต�องใช� และการเปลีย่นแปลงในป� 2564
• Tax Consideration for outbound investment ก�าวทัน เข�าใจ และปรับตัวต�อมาตราการภาษีอากร

ระหว�างประเทศไปกับ BEPS 2.0 เพื่อการวางโครงสร�างการลงทุนในต�างประเทศที่เหมาะสม
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3. ข�อมลูการดาํรงตาํแหน�งของกรรมการและผู�บรหิารในบรษิทัทีเ่กีย่วข�อง  

รายชือ่กรรมการและผู�บรหิาร
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1. บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) X / / / /, // /, // /, // //
บริษัทย�อย

2. บริษัท อินเตอร� เวทต�า จํากัด /
3. บริษัท อินเตอร� เพ็ททรินา จํากัด / /
4. บริษัท โมเดิร�น ฟาร�มา จํากัด / /
5. บริษัท อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า จํากัด /

บริษัทที่เก่ียวข�องกัน
6. บริษัท สยามไบโอไซเอนซ� จํากัด /
7. บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) //
8. บริษัท พรีเชียส ชิพป��ง จํากัด (มหาชน) /
9. บริษัท เรือด�วนเจ�าพระยา จํากัด /
10. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) //
11. บริษัท มิตรเทคนิคลั คอนซัลแท�นส� จํากัด /
12. บริษัท คลินิเซอร� จํากัด /
13. บริษัท อินโนสเปซจํากัด /

หมายเหตุ X =  ประธานกรรมการ    /  =  กรรมการ //  = ผู�บริหาร 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย�อย

รายช่ือกรรมการ
รายช่ือบริษัทย�อย

บจก. อินเตอร� เวทต�า บจก. อินเตอร� เพ็ททรินา บจก. โมเดิร�น ฟาร�มา บจก. อินเตอร�ฟาร�มา-ซีวิต�า
1. ดร. ตฤณวรรธน�  ธนิตนิธิพันธ� / / / /
2. นายอรรถพล นิมโรธรรม /
3. นางสาวหทัยกาญจน� จิรพิทักษ�กุล / / /
4. นางสาวสุภาภรณ� ฤกษ�พิทักษ�พาณิช / /
5. นางสาวอลิสา ตังกบดี /
6. นางสาววรัญรัชต� อัสสานุพงศ� /
7. นายชาญณรงค� เตละอังกูร /
8. นางสาวชุติมา อัศวปยุกต�กุล /
9. นายธีรพงศ� จันศิริ /
10. นายธัญญวัฒน� เกษมสุวรรณ /

หมายเหตุ /  =  กรรมการ
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• รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน�างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช�บริการหน�วยงานภายนอก (Outsource) ได�แก� บริษัท ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด เป�นผู�ตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึ่งได�มอบหมายให�บุคคลดังต�อไปน้ี เป�นหัวหน�าทีมงานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกลุ นายรกัษ�พล อังศวุทิยา

อายุ 65 ป�
ตําแหน�ง ผู�จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

การถอืหุ�น ไม�มี

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร ไม�มี

คุณวุฒิทางการศกึษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหลุยส�เซียนา ประเทศสหรัฐอเมรกิา (Monroe Campus)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญช)ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัตกิารอบรม
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ�น 5/2005 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย
• การอบรมภายใน เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบ้ืองต�น
• การอบรมภายในองค�กร เรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป�นหัวหน�าทีม
• สัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย
• หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ

ประสบการณ�ทาํงาน

2554 – ป�จจุบัน ผู�จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตั้ม พอยท� คอนซัลติ้ง จํากัด / บริษัทท่ีปรึกษาและตรวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
2547 – 2553 ผู�จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาร�พีเจเอ็ม โค�ชชิ้ง จํากัด /บริษัทท่ีปรึกษาและตรวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ป� ที่ผ�านมา ไม�มี
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บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได�จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือส�งเสริม

ให�บริษัทมีการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย�สุจริต มีความโปร�งใส และ

ตรวจสอบได� และจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพ่ือให�คณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของ

บริษัททุกคนได�รับทราบ และถือเป�นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน 

รายละเอียดของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ปรากฏอยู�

บนเว็บไซต�ของบริษัท www.interpharma.co.th / นักลงทุนสัมพันธ�/ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

กฏบัตรของคณะกรรมการบริษัท (รายงานไว�ภายใต�ส�วนท่ี 2 หัวข�อ โครงสร�างการจัดการ/

ข�อมูลคณะกรรมการ)

กฏบัตรของคณะกรรมการชุดย�อย ประกอบด�วย คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการวรร

หาและพิจารณาค�าตอบแทน/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ

พัฒนาความยั่งยืน (รายงานไว�ภายใต�ส�วนท่ี 2 หัวข�อ โครงสร�างการจัดการ/ข�อมูลคณะกรรมการชุดย�อย)

เอกสารแนบ 4 นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
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บริษัท อินเตอร� ฟาร�มา จํากดั (มหาชน)
140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร� ช้ันท่ี 9 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ� 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท� 02-634-0225 ,โทรสาร 02-634-0135

www.interpharma.co.th
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