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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ด าเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
สุขภาพและนวตักรรมความงามส าหรับคน และผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์ โดยผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  

ผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามส าหรับคน ด าเนินการโดยบริษทั แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1)  ผลติภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวยั (Wellness and Anti-Aging Products) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลสุขภาพ
ใหแ้ขง็แรงและชะลอวยั ท่ีไม่ใช่ยา ท่ีเนน้การสร้างสมดุลใหอ้วยัวะภายในต่างๆ ท่ีเรียกวา่ โภชนเภสชั หรือ 
“Nutraceuticals” เป็นผลิตภณัฑท่ี์พฒันาจากสารอาหารท่ีมีหลกัฐานการวจิยัแลว้วา่มีประสิทธิภาพในการลด
ความเส่ียงการเกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยปราศจากผลขา้งเคียง ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ย
ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ Probac 7, Probac 10 Plus, PROBIOTA BL, Proimmo, Beta 
Glucan Plus, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin และ
ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ TS6 - Synbiotic  

2) ผลติภัณฑ์นวตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) เป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมเก่ียวกบัความงาม
ดา้นต่างๆ ทั้งท่ีช่วยลดเลือนร้ิวรอย ปรับรูปหนา้ใหเ้รียว เพ่ิมมิติและความคมชดัของใบหนา้ และผลิตภณัฑท่ี์
ช่วยดูแลความสะอาด ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัเจา้ของ
สินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ Perfectha และ TS6 - Lady Health และผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ 
YUUU  

ผลติภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์  ด าเนินการโดยบริษทัยอ่ย แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

3) ผลติภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ง (Companion Animal Health Products) ไดแ้ก่   

-  โภชนเภสัชส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพส าหรับ
สุนขัและแมว ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสารอาหารต่างๆ ท่ีช่วยบ ารุงและลดอาการของโรคต่างๆ 
เช่น ภาวะขาดแคลเซ่ียม ช่วยลดอาการอกัเสบ คนั การหลุดร่วงของเสน้ขน ดูแลสุขภาพของผิวหนงัและขน
ใหนุ่้มสวย บ ารุงระบบประสาท ระบบเมตาบอลิซ่ึม ช่วยลดปัญหาขอ้อกัเสบ ขอ้เส่ือม เป็นตน้ ผลิตภณัฑใ์น
กลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ยเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัเจา้ของสินคา้รายอ่ืนไดแ้ก่ 
Dr.Choice, Pet Select และ Petinol  และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของตราสินคา้เอง ไดแ้ก่ Katimun 

-  แชมพูรักษำโรคผิวหนังส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพเูพื่อรักษาการติดเช้ือท่ี
ผิวหนงัในสุนขัและแมว ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บั
เจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX 

-  เวชส ำอำงส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทแชมพแูละครีมนวดชนิดไม่
ตอ้งลา้งออกส าหรับสุนขัและแมวท่ีมีผิวแหง้ คนั และผิวแพง่้าย ช่วยใหผ้ิวหนงัและขนนุ่มสวย ลดการเกิด
ขนพนักนั ป้องกนัการระคายเคืองผิวหนงั ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นตวัแทน
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จ าหน่ายใหก้บัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural และผลิตภณัฑท่ี์
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของตราสินคา้เอง ไดแ้ก่ EARkleen ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับท าความสะอาดช่องหู
ส าหรับสุนขัและแมว 

-   เวชภัณฑ์ส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Pharmaceuticals for pets) ไดแ้ก่ ยาส าหรับสุนขัและแมว เช่น ยาปฏิชีวนะ ยา
ลดปวดลดอกัเสบ ยาหยอดหู ยาถ่ายพยาธิ เป็นตน้ ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ย
เป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, 
MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, 
MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD  

-  วคัซีน และ อิมมโูนโกลบูลินส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Vaccine and Immunoglobulin for pets) ไดแ้ก่ วคัซีนส าหรับ
สุนขั  เป็นวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคไวรัสติดต่อท่ีส าคญัในสุนขั และ อิมมูโนโกลบูลิน ท่ีใชเ้พ่ือป้องกนั หรือ 
รักษา โรคไวรัสติดต่อท่ีรุนแรงในสุนขั ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ยเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ Biocan NOVEL DHPPi, Biocan NOVEL DHPPi/L4,  
Biocan NOVEL DHPPi/L4R และ Polyglob 

-  อำหำรสัตว์เลีย้ง (Pet Food) เป็นผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัและแมว ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ MARIA ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑอ์าหารในระดบั Premium 
Quality Human Grade ภายใตแ้นวคิด “Authentic Pet Food” ซ่ึงผลิตจากเน้ือไก่และเน้ือปลาจริง ไม่ใช่เศษ
เน้ือ เน้ือสตัวแ์ปรรูป หรือ By Product และ ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ยเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัเจา้ของสินคา้
รายอ่ืน ไดแ้ก่ Choo Choo ซ่ึงประกอบดว้ย ชูชูซุปสกดัเขม้ขน้บ ารุงสุขภาพ ประกอบดว้ย อะมิโนเปปไทด์
โปรตีนะรรมชาติ 20 ชนิด และ ชูชูเยลล่ีเสริมอาหารส าหรับแมว 

-  แผ่นรองซับส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภณัฑแ์ผน่รองซบัปัสสาวะหรือส่ิงขบัถ่ายส าหรับ
สุนขั แมว และสตัวเ์ล้ียงทัว่ไปภายใตต้ราสินคา้ Raku Pad ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของบริษทัยอ่ย 

4) ผลติภัณฑ์ส าหรับปศุสัตว์ (Livestock Products) ไดแ้ก่ 

-  ผลิตภัณฑ์สำรผสมล่วงหน้ำ (Premix) ซ่ึงประกอบดว้ยสารสกดั แร่ธาตุ และเอนไซมต์่างๆ ท่ีใชผ้สมใน
อาหารสตัว ์ มีคุณสมบติัช่วยดา้นสุขภาพและรักษาอาการของโรคต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมใหก้ารเล้ียงสตัวเ์พ่ือ
การบริโภคโดยการลดการใชย้าปฏิชีวนะได ้ ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดอาหารปลอดภยั (Food Safety) 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ MaxiGut 
Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube ท่ีเหลือเป็น
ผลิตภณัฑข์องเจา้ของสินคา้รายอ่ืนท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือมาเพ่ือจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ MFeed, 
PRORELEASE, BUTYRICA และ EDG-SP เป็นตน้ 

-  ผลิตภัณฑ์สุขศำสตร์ (Hygiene) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยรักษาสุขภาพและป้องกนัการแพร่โรค เช่น แป้ง
สุขอนามยัเพ่ือดูดซบัความช้ืนบนพ้ืน จุลินทรียบ์ าบดัน ้ าเสียและลดแอมโมเนียในโรงเรือนปศุสตัว ์ เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ OCLAY และผลิตภณัฑ์
ของเจา้ของสินคา้รายอ่ืนท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือมาเพ่ือจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ ECOTRU EXTRA 
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-  ผลิตภัณฑ์ยำปฏิชีวนะ (Antibiotic) เพ่ือรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียส าหรับปศุสตัว ์ และยากนั
บิดส าหรับไก่เน้ือ โดยบริษทัยอ่ยสัง่ซ้ือยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากผูผ้ลิตยาส าหรับสตัว ์ เพ่ือใหสิ้นคา้มี
ความหลากหลายและครบวงจร 

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยน ามาจ าหน่ายไดรั้บอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ผลิตภณัฑ ์ โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐานและเป็นผลิตภณัฑไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นมาแลว้จากผูผ้ลิตนั้นๆ ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์สัง่ซ้ือหรือสัง่ผลิตจากต่างประเทศและบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นผูน้ าเขา้
มาเองนั้น ก่อนการน าเขา้มาเพ่ือจ าหน่าย บริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีการด าเนินการขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)1 หรือกรมปศุสตัว ์ (แลว้แต่กรณี)2 ซ่ึงรับรองวา่
ผลิตภณัฑไ์ดผ้า่นการพิจารณาดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยั ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดงักล่าวแลว้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศทั้งหมด โดยมีการจ าหน่ายต่างๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล คลินิก ร้าน
ขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสตัวเ์ล้ียง ร้านเพท็ช็อป และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เพ่ือน าไปจ าหน่ายหรือ
ใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End Users) อีกทอดหน่ึง รวมทั้งการจ าหน่ายถึงผูบ้ริโภคสุดทา้ยโดยตรงโดยใชที้มงานขาย
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย และช่องทางจ าหน่ายแบบออนไลน์ ทั้งน้ี ในปี 2561 - 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้าก
การขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายรวม 
  

                                                   

1   ผูร้บัอนุญาตผลิตอาหาร /ยา /ยาสตัว ์หรือผูร้บัอนุญาตน าหรือสัง่อาหาร /ยา /ยาสตัว ์เขา้มาในประเทศไทย เมื่อจะผลิตหรือ
น าหรือสัง่เขา้มาซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าว ตอ้งมาขอข้ึนทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเมื่อไดร้บั

ใบส าคญัการขึ้ นทะเบียนผลิตภณัฑน้ั์นแลว้ จึงจะผลิตหรือน าหรือสัง่เขา้มาในประเทศได้ 

2
  ผูร้บัอนุญาตผลิตอาหารสตัว ์หรือผูร้บัอนุญาตน าหรือสัง่อาหารสตัว ์ เขา้มาในประเทศไทย เมื่อจะผลิต หรือน าหรือสัง่เขา้มา

ซ่ึงอาหารสตัว ์ตอ้งมาขอข้ึนทะเบียนต่อกรมปศุสตัว ์และเมื่อไดร้บัใบส าคญัการขึ้ นทะเบียนอาหารสตัวน้ั์นแลว้ จึงจะผลิตหรือ

สัง่เขา้มาในประเทศได ้
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1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

วสัิยทศัน์  

“เป็นผูน้ าในการคิดคน้และน าเสนอผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีแตกต่าง ท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภยั เพ่ือการ
ป้องกนัและรักษาโรค  การมีชีวติท่ียนืยาวข้ึนและชะลอวยั” 

พนัธกจิ 

เพ่ือใหอ้งคก์รไดบ้รรลุถึงวสิยัทศัน์ท่ีถูกวางไว ้พนัธกิจของบริษทัจึงไดก้ าหนดเป็น 6 ขอ้ คือ 
1. สินคา้และบริการท่ีโดดเด่นและแตกต่าง  
2. การวจิยัและการพฒันาสินคา้อยา่งตลอดต่อเน่ือง  
3. การเขา้ถึงสินคา้และบริการในระดบัสากล  
4. บุคลากรท่ีทรงคุณภาพและเป่ียมไปดว้ยประสิทธิภาพ 
5. ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
6. องคก์รแห่งธรรมาภิบาล  

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ  

บริษทัด าเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามส าหรับคน และ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์ ท่ีประกอบดว้ย เวชภณัฑ ์ (Pharmaceuticals) โภชนเภสชั (Nutraceuticals) 
เวชส าอาง (Cosmeceuticals) อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) และอุปกรณ์ทางการแพทย ์(Medical Devices) ส าหรับทั้งคน
และสตัว ์(Human Health and Animal Health) ภายใตแ้นวคิด “VALUE YOUR LIFE” ท่ีเช่ือวา่ คุณค่าของชีวติ คือ สุขภาพท่ี
ดีและการมีชีวติท่ียนืยาวอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมาเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรงและมีความสมดุลในระบบของร่างกาย บริษทัมีความใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนการคดัสรรเพ่ือให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพท่ีดีเยีย่ม ตั้งแต่การคิดคน้และน าเสนอผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ เพ่ือการ
ป้องกนัโรค การมีชีวติท่ียนืยาวข้ึนและชะลอวยั 

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “INTERPHARMA” บริษทัวางเป้าหมาย ภายใน 5 ปีจะเติบโตเป็นบริษทัชั้นน าในการ
น าเสนอผลิตภณัฑสุ์ขภาพ และจะขยายช่องทางจดัจ าหน่ายและท าการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้
เป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้าย สามารถจดจ าเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี และเพ่ือใหผู้บ้ริโภคมี
สุขภาพท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัจะพฒันาระบบภายในขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ท างาน จะรักษาสมัพนัธ์อนัดีต่อคู่คา้ และเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการใหค้วามช่วยเหลือ พฒันาสงัคมและรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนืในระยะยาว 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บริษทัก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2549 ในนาม “บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
วตัถุประสงคแ์รกเร่ิมเพ่ือประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพทัว่ไป ต่อมาในปี 2556 บริษทัไดป้รับ
โครงสร้างการถือหุน้มาเป็นการถือหุน้โดย ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ร้อยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั 
โดย ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร มีวสิยัทศัน์ท่ีจะน าเสนอนวตักรรมท่ีเป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการป้องกนัและรักษาโรคส าหรับ
คน จึงไดเ้ขา้มาบริหารงานในบริษทั และเป็นจุดเร่ิมการขยายธุรกิจดา้นผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพกลุ่มโภชนเภสัชภณัฑ ์
(Nutraceuticals Product) ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “INTERPHARMA” โดยเร่ิมตน้จากกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพและ
ชะลอวยั (Wellness & Anti-Aging) จ าหน่ายใหก้บักลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก ซ่ึงไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑ ์Probac 7 และ Probac 10 Plus ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑซิ์นไบโอติกท่ีช่วยสร้างสมดุลของระบบขบัถ่ายท่ีดีและ
สร้างระบบภูมิคม้กนั ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของสุขภาพท่ีดีจากภายในสู่ภายนอก หลงัจากนั้น บริษทัไดข้ยายไปสู่กลุ่ม
ผลิตภณัฑน์วตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และจากการเลง็เห็นถึงการเติบโตของการเล้ียงสุนขัและแมว จึงขยาย
ไปสู่กลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียง ซ่ึงน าเสนอทั้งเวชภณัฑ ์เวชส าอาง โภชนเภสชั และอาหารสุขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียง  

ทั้งน้ี จากแนวโนม้การตระหนกัในเร่ืองของความปลอดภยัของอาหาร บริษทัจึงไดข้ยายธุรกิจไปยงักลุ่มผลิตภณัฑ์
ปศุสตัว ์ และไดน้ าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ โดยมุ่งเนน้ความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) ส่งผลใหบ้ริษทัมีผล
ประกอบการท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัไม่หยดุน่ิงท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นในทอ้งตลาด 

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา สรุปไดด้งัน้ี  

ปี 2558  วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 3/2558 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในราคาหุน้ละ 100 บาท วตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงานของบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558  ซ่ึงในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิช
ลาธรเป็นผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนเพียงรายเดียว จึงมีผลท าให ้ ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร มีสดัส่วน
การถือหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 98.98 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว  

ปี 2559  วนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Distributor) 
จากบริษทั Dermcare-Vet Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ 
Dermcare ในประเทศไทย ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, 
Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural และต่อมาวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษทัไดรั้บการขยายสิทธิให้
เป็นตวัแทนจ าหน่ายแตเ่พียง  ผูเ้ดียวส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์Dermcare ดงักล่าว ไปยงักลุ่มประเทศ 
CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวยีดนาม)  

 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Distribution 
Rights) จากบริษทั Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (“Tensall”) ประเทศไตห้วนั ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
TS6 ในประเทศไทย ประกอบดว้ย TS6 - Synbiotic และ TS6 - Lady Health  ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ ์TS6 เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัไดเ้ร่ิมน าเขา้มาจ าหน่ายแลว้ตั้งแตปี่ 2552  
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 วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั อินเตอร์ สเตม็มา จ ากดั (“อินเตอร์สเตม็มา”) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการเก็บรักษาสเตม็เซลล ์ โดยการซ้ือหุน้ของอินเตอร์สเตม็มาทั้งหมดท่ีถือโดย ดร.ทรงวฒิุ 
ศกัด์ิชลาธร   (ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทั) จ านวน 62,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุน
ช าระแลว้ของอินเตอร์สเตม็มา ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6.25 ลา้นบาท โดยมีการจ่าย
ช าระค่าหุน้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 

ปี 2560   วนัท่ี 6 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Marketer) จาก
บริษทั แดวงู ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์Perfectha (ผลิตภณัฑไ์ฮ
ยาลูโรนิค  
แอซิด ฟิลเลอร์) ในประเทศไทย  

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Marketer) จาก
บริษทัแดวงู ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์NABOTA (ผลิตภณัฑโ์บทู
ลินัม่ท็อกซิน) ในประเทศไทย 

 วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 40 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 350,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 ซ่ึง
บริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในการเพ่ิม
ทุนดงักล่าว ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนต ่ากวา่สิทธ์ิท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้ จึงมีผลท าใหด้ร.ทรงวฒิุ 
ศกัด์ิชลาธร มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัลดลงเหลือร้อยละ 79.75 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัภายหลงั
การเพ่ิมทุน และมีผูถื้อหุน้ใหม่รายอ่ืนเขา้มาถือหุน้ในบริษทัเพ่ิมอีก 4 ราย ถือหุน้รายละร้อยละ 5 ของทุน
ช าระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว ต่อมาภายในปี 2560 ผูถื้อหุน้ทั้ง 4 รายดงักล่าวไดข้าย
หุน้ท่ีถืออยูท่ั้งหมดใหแ้ก่บุคคลอ่ืนจ านวน 12 ราย เช่น นายภาววทิย ์กล่ินประทุม นางสาวสุวสิา หวงับ ารุง
ศกัด์ิ นายธ ารงชยั เอกอมรวงศ ์นายสมพล ฤกษว์บูิลยศ์รี นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง นางสาวพรพิมล ตั้งกิติ
เสถียร และนายเสริมยทุธ แยม้เกตุ เป็นตน้  

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือขายหุน้ระหวา่ง
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ยกนั โดยนายภาววทิย ์ กล่ินประทุม นายสมพล ฤกษว์บูิลยศ์รี และนางสาวบุศรา ศรี
รุ่งเรือง ไดข้ายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้รายยอ่ยเดิมและบุคคลอ่ืนจ านวน 4 ราย  เช่น นายคเชนทร์ เบญจกลุ นาย
ชูรัชฎ ์ ชาครกลุ เป็นตน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยทุกรายของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหาร ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั และไม่ไดส่้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัแต่
อยา่งใด 
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 วนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั (“อินเตอร์เวทตา้”) ซ่ึงประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายอาหาร 
ยา เวชภณัฑ ์ และสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองของสตัว ์ เพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั และขยายกิจการใหค้รอบคลุมสินคา้หลายกลุ่มยิง่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้
และก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บับริษทั โดยการซ้ือหุน้ของอินเตอร์เวทตา้ทั้งหมดท่ีถือโดยดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลา
ธร (ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทั) และนายอรรถพล นิมโรธรรม (พนกังานของอินเตอร์
เวทตา้) รวมจ านวน 27,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของอินเตอร์เวทตา้ ใน
ราคาหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงเท่ากบัราคาตามมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) คิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.75 ลา้น
บาท โดยมีการโอนหุน้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 และจ่ายช าระค่าหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมดงักล่าว เม่ือ
วนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี ราคาซ้ือหุน้ของอินเตอร์เวทตา้ท่ีเท่ากบัหุน้ละ 100 บาท เป็นราคาท่ีต ่ากวา่
มูลค่าหุน้ตามบญัชีของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 234.66 บาท 

 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
จากก าไรสะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 91 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
36.40 ลา้นบาท และจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560   

ปี 2561  บริษทัออกผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ 2 ผลิตภณัฑ ์คือ ผลิตภณัฑ ์YUUU Probiotic Premium Cleansing 
Mousse ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติกเพ่ือการดูแลผิวหนา้ท่ีช่วยลดการอกัเสบและเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้
ผิวอยา่งอ่อนโยน ช่วยก าจดัและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค และผลิตภณัฑ ์ YUUU 
Advance Probiotic & Pine Needle Toothpaste ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑย์าสีฟันท่ีช่วยดูแลช่องปากแบบบูรณา
การ ช่วยปรับสมดุลสุขภาพช่องปากโดยรวมใหเ้หงือกและฟันแขง็แรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก่อ
โรค ช่วยระงบักล่ินปาก ใหล้มหายใจสดช่ืน 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 มีการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั (“อินเตอร์เพท็ทรินา”) 
ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั กบั บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป 

เซอร์วสิ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั หอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน)3 โดยบริษทัถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 60 และ บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วสิ จ ากดั ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียนของอินเตอร์เพท็ทรินาเพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง โดยเนน้ตลาด
อาหารสตัวเ์ล้ียงในประเทศ ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลและคลินิกสตัวเ์ล้ียง เพท็ช็อป ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่หรือโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์
ต่างๆ  โดยวางต าแหน่งทางการตลาดอาหารสตัวเ์ล้ียงระดบัพรีเมียม เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรัก
สตัวเ์ล้ียง ท่ีตอ้งการความใส่ใจเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัเป็นพิเศษ 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561ไดมี้การท าสญัญาร่วมทุนระหวา่งบริษทั และ บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป 
เซอร์วสิ จ ากดั เพ่ือก าหนดเง่ือนไขและขอ้ตกลงร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจในอินเตอร์เพท็ทรินา ซ่ึง

                                                   

3  บริษัท เอเช่ียน กรุป๊ เซอรว์สิ จ ากดั ถือหุน้โดยบริษัท หอ้งเย็นเอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัท เอเช่ียน กรุ๊ป เซอรว์สิ จ ากดั  
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รายละเอียดของสาระส าคญัของสญัญาดงักล่าวพิจารณาไดใ้นหวัขอ้ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
ในหวัขอ้ยอ่ยสญัญาร่วมทุน 

 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 40 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 250,000 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ซ่ึง
บริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 ในการเพ่ิมทุนดงักล่าว  ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธรซ้ือหุน้เพ่ิมทุนต ่ากวา่สิทธ์ิท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้ จึงมีผลท า
ให ้ ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัลดลงเหลือร้อยละ 65.81 ของทุนช าระแลว้
ของบริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ปัจจุบนั ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร เป็นผูถื้อหุน้บริษทัเพียง
รายเดียวท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยผูถื้อหุน้รายอ่ืนไม่มีรายใดถือหุน้จนถึงหรือเกินกวา่ร้อยละ 
10 และมีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 หลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย จากก าไรสะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 70 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 28 ลา้นบาท และจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.5 ลา้นบาท โดย
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

 เดือนพฤษภาคม 2561 อินเตอร์เพท็ทรินาออกผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัและแมว ภายใตต้ราสินคา้ 
“MARIA” ซ่ึงพฒันาโดยสตัวแพทยแ์ละนกัโภชนาการ บนแนวคิด “Authentic Pet Food” ซ่ึงผลิตจาก
เน้ือจริง (Real Meat) เกรดเดียวกบัท่ีผลิตอาหารคน ไม่มีการใชว้ตัถุกนัเสีย (Preservation Free) มีพรีไบ
โอติกส์ (Prebiotic) ท่ีช่วยดูแลระบบยอ่ยของสารอาหาร เสริมการท างานของระบบภูมิคุม้กนั และ
ปราศจากส่วนผสมจากแป้ง ขา้วโพด ขา้วสาลี ถัว่เหลือง (Grain-Free) เหมาะกบัสุนขัและแมวท่ีแพ้
อาหารประเภทธญัพืช  

ปี 2562  วนัท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจาก
ก าไรสะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 17.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
11.57 ลา้นบาท และจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.67 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 รวมทั้งไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 65 ลา้นบาท เป็น 80 
ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้การถือหุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ซ่ึง
บริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัการแปรสภาพของบริษทัจาก
บริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยใชช่ื้อวา่ “บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)” การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจ านวน 23 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 80 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
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จ านวน 103 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 46 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
แบ่งการเสนอขายออกเป็น (1) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 39.1 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน (2) หุน้
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6.9 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ในราคาเดียวกนักบัราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน พร้อมทั้งน าหุน้สามญัของบริษทัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้และทุนจดทะเบียนใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

  วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดอ้นุญาตให้
บริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

 วนัท่ี 28 – 30 ตุลาคม 2562 บริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหก้บัประชาชนเป็นคร้ังแรก 
(IPO) จ านวน 46,000,000 หุน้ ราคาท่ีเสนอขายหุน้ละ 7 บาท เป็นจ านวนเงิน 322,000,000 บาท  ซ่ึงหลงั
หกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายคงเหลือ 304,482,430 ลา้นบาท  โดยบริษทัน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน
น าไปช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เป็น 103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ 206,000,000 หุน้ ราคาพาร์ละ 0.50 บาท 

 5 พฤศจิกายน 2562 หุน้สามญัของบริษทัไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม สินคา้อุปโภคบริโภค โดยมีช่ือ
ยอ่หลกัทรัพย ์“IP” 

2563  ตน้ปี 2563 ไดเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งประเทศไทยและ
ทัว่โลก ซ่ึงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าว บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ คือ หนา้กากอนามยั
ผลิตดว้ยเสน้ใยนาโนและเสน้ใยไผธ่รรมชาติ และแอลกอฮอลท์ าความสะอาดมือ ชนิดหลอดและซอง  เพื่อ
จ าหน่ายใหลู้กคา้ 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจาก
ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 หลงัหกัส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.185 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 38.11 ลา้นบาท และจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.10 ลา้นบาท โดยบริษทัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 
2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนั นบัจากมีมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูใ้น
วงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาระหน้ีรวมทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะตอ้งไม่เกิน 460 ลา้นบาท เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการช าระคืนหน้ีเงินกูซ่ึ้งมีอยูใ่นปัจจุบนั และ/หรือใชใ้นการด าเนินงาน และ/หรือ ขยาย
ธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั หรือ เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรกมารบริษทั
เห็นสมควร 
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 ผลิตภณัฑ ์Probac และ ผลิตภณัฑย์าสีฟัน  YUUU เป็นสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดอนัดบั 1 จากร้านขายยา LAB 
Pharmacy 

 ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้
บริษทัขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์สเตม็มา จ ากดั ทั้งหมดในราคาตามมูลค่าเป็นจ านวน
เงิน 6.25 ลา้นบาท ใหก้บัผูถื้อหุน้กลุ่มเดิมของบริษทั 

 ดร. ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปล่ียนช่ือและช่ือสกลุเป็น ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 23 ก.ย. 63 
 ผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ PROBIOTA BL, PROIMMO, VITAMUNE, MOUTH SPRAY YUUU HONEY 

BEE PROPOLIS NATURAL MOUTH SPRAY 

 บริษทัฯ ไดซ้ื้อกิจการบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั จ านวนเงิน 295 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 พ.ย. 63 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  
 
หมายเหตุ 1/บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ  ากดั - บริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จ ากดั ถือหุน้โดยบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ

ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
 2/บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั - บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั หอ้งเยน็
เอเช่ียนซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

รายละเอียดโดยสรุปของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

1.  บริษัท โมเดร์ิน ฟาร์มา จ ากดั (บริษทัยอ่ย) (“โมเดิร์น”)  

การประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพส าหรับคนและสตัว ์

ท่ีตั้ง ส านกังานใหญ่ :  เลขท่ี 197/1 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง 18 พฤศจิกายน 2553 
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ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563  มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 295 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้
สามญัจ านวน 2,950,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ผูถื้อหุน้ 

 

 

 

ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 มีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ล าดบั  รายช่ือ  จ านวนหุ้น  ร้อยละ  

1. บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)  2,949,998 99.990 
2. นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ ์ 1 0.005 
3. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช 1 0.005 

                    รวม 2,950,000 100.00 
 

คณะกรรมการ มีกรรมการ 2 ท่าน ดงัน้ี 
1.  นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั) 
2.  นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช 

จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ ลง
ลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

2.  บริษัท อนิเตอร์ เวทต้า จ ากดั (บริษทัยอ่ย) (“อินเตอร์ เวทตา้”)  

การประกอบธุรกิจ อินเตอร์เวทตา้ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียงและ
ปศุสตัว ์ ซ่ึงผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียง ไดแ้ก่ โภชนเภสชัซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพ แชมพรัูกษาโรคผิวหนงั เวชส าอาง เวชภณัฑ ์วคัซีน อาหารสตัวเ์ล้ียง 
และแผน่รองซบัส าหรับสตัวเ์ล้ียง ภายใตต้ราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ เช่น Dr.Choice, Pet 
Select, Petinol, Katimun, Dermcare (MALASEB, PYOHEX, Aloveen และ Natural), 
Biocan NOVEL, Monchou, EARkleen, และ Raku Pad เป็นตน้ และผลิตภัณฑ์ส ำหรับปศุ
สัตว์ ไดแ้ก่ สารผสมล่วงหนา้ ผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ และยาปฏิชีวนะต่างๆ ท่ีใชใ้นการเล้ียง
และดูแลปศุสตัวเ์พ่ือการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็นตน้   

ท่ีตั้ง ส านกังานใหญ่ :   140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2549  

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 อินเตอร์เวทตา้ มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 5 ลา้นบาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ผูถื้อหุน้ 

 

 

 

ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 อินเตอร์เวทตา้ มีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ล าดับ  รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ  

1. บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)  27,500 55.00 
2. บริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จ ากดั * 20,000 40.00 
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3. ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ (บุคคลธรรมดา 2 ราย) * 2,500 5.00 
                    รวม 50,000 100.00 

*  ผูถื้อหุน้ล  าดบัท่ี 2 และ 3 ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั โดยบริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จ ากดั ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 
31 มกราคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  

คณะกรรมการ บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั  มีกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 
1.  นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั) 
2.  นายอรรถพล นิมโรธรรม  
3.  นางสาวหทยักาญจน์ จิรพทิกัษก์ลุ 

จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ ลง
ลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

3. บริษัท อนิเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั (บริษทัยอ่ย) (“อินเตอร์ เพท็ทรินา”)  

การประกอบธุรกิจ อินเตอร์เพท็ทรินา เป็นบริษทัยอ่ยท่ีเกิดจากการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั และบริษทั 
เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วสิ จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง โดยเป็น
เจา้ของตราสินคา้ “MARIA” และไดอ้อกผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัและแมว MARIA ซ่ึงเป็น
อาหารเปียกผลิตจากวตัถุดิบต่างๆ ท่ีเป็นเน้ือจริง (Real Meat) เช่น เน้ือไก่ ปลาทูน่า 
ปลาแซลมอน ปลาขา้วสาร ปลาคตัสึโอะบุชิ และตบั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบเกรดเดียวกบั
ท่ีผลิตอาหารคน โดยการวา่จา้งผลิตจากโรงงานในเครือของบริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วสิ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียงระดบัพรี
เม่ียม (Premium Wet Pet Food) มีนวตักรรมการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากตลาดชั้นแนวหนา้ของโลก และเป็นผูรั้บจา้งผลิต (OEM) ใหก้บัแบรนดช์ั้นน า
ในกลุ่มอาหารสตัวเ์ล้ียง  

ผลิตภณัฑข์องอินเตอร์เพท็ทรินามีการจดัจ าหน่ายและท าการตลาดโดยอินเตอร์เวทตา้ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยเนน้ตลาดในประเทศ ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
อินเตอร์เวทตา้มีความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลและคลินิกสตัวเ์ล้ียง เพท็ช็อป 
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยวางต าแหน่งทางการ
ตลาดอาหารสตัวร์ะดบัพรีเม่ียม เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรักสตัวเ์ล้ียง ท่ีตอ้งการ
ความใส่ใจเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัเป็นพิเศษ  

ท่ีตั้ง 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง วนัท่ี 19 มีนาคม 2561  

โครงสร้างทุน ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2563 อินเตอร์เพท็ทรินา มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 4 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 40,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
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ผูถื้อหุน้ 

 

 

 

ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2563 อินเตอร์เพท็ทรินา มีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
ล าดับ  รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)  23,997 59.9925 
2. บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั* 16,000 40.00 
3. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 3 ราย** 3 0.0075 

                    รวม 40,000 100.00 

* บริษทั เอเช่ียน เพท็ส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน่ ประกอบธุรกิจการบริหารจดัการดา้นการตลาดและการ
ลงทุนในธุรกิจอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ถือหุน้ร้อยละ 
99.997 โดยบริษทั หอ้งเยน็เอเช่ียนซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (“ASIAN”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดย ASIAN มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10) 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด (XD) ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 ไดแ้ก่  นายสมศกัด์ิ อมร
รัตนชยักุล และนายสมชาย อมรรัตนชยักุล ถือหุน้ร้อยละ 51.19 และ 12.99 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ASIAN  ตามล าดบั 

** ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 3 ราย ประกอบดว้ย นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ (กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั) นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช (กรรมการ และผูบ้ริหารของ
บริษทั) และนางสาวหทยักาญจน์ จิรพิทกัษก์ุล (พนกังานของอินเตอร์เวทตา้) 

คณะกรรมการ บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั มีกรรมการ 5 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั) 
2.  นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช 
3.  นางสาวหทยักาญจน์ จิรพทิกัษก์ลุ 
4.  นางสาวอลิสา ตงักบดี 
5.  นางสาววรัญรัชต ์อสัสานุพงศ์ 

จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ ลง
ลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี -  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2561 - 2563 ตามกลุ่มประเภทผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

ประเภทรายได้ 
ด าเนิน 
การโดย 

%การถือ
หุ้นของ
บริษทั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย         
1. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรม
ความงามส าหรับคน 

บริษทั 
โมเดิร์น ฟาร์มา 

- 
100.00 

224.58  70.71 229.87 61.15 245.50 54.93 

2. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัว ์ อินเตอร์เวทตา้  
อินเตอร์เพท็ทรินา 

55.00 
60.00 

92.25  29.05 141.46 37.64 196.60 43.99 

รายได้จากการขายรวม   316.83 99.76 371.33 98.79 442.10 98.92 

รายไดอ่ื้น บริษทัและบริษทัยอ่ย - 0.75 0.24 4.56 1.21 4.84 1.08 
รายได้รวม   317.58 100.00 375.89 100.00 446.94 100.00 

 

2.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัด าเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามส าหรับคน 
และผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์ 

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑเ์ป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามส าหรับคน ไดแ้ก่ 
1.1) ผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพและชะลอวยั (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภณัฑน์วตักรรมความงาม 
(Aesthetic Innovation Products) และ 2) ผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัว ์ไดแ้ก่ 2.1) ผลิตภณัฑดู์แลและส่งเสริมสุขภาพของ
สตัวเ์ล้ียง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัว ์(Livestock Products) 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

2.2.1 ผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามส าหรับคน ด าเนินการโดยบริษทั แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.1.1 ผลติภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวยั (Wellness and Anti-Aging Products) 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรงและชะลอวยั ท่ีไม่ใช่ยา ท่ีเนน้การสร้างสมดุลใหอ้วยัวะภายในต่างๆ ท่ี
เรียกวา่ “โภชนเภสชั” หรือ “Nutraceuticals”   เป็นผลิตภณัฑท่ี์พฒันาจากสารอาหารท่ีมีหลกัฐานการวจิยัแลว้วา่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลขา้งเคียง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์น
กลุ่มน้ี 6 ประเภท ประกอบดว้ย 

● ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท1 : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์Probac 7, Probac 10 Plus, ProBiota BL, Beta Glucan 
Plus, Proimmo, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin 

                                                           
1 ตราสินคา้ของบริษัท หมายถึง ตราสินคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นเจา้ของโดยตรงหรือไดร้บัสิทธิให้

ใชก้บัสินคา้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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● ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทัเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กบัเจ้าของสินค้ารายอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์TS6 - Synbiotic 

รายละเอียดแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก (Total Synbiotics)  

  
 

ผลิตภณัฑ ์Probac 7 
 (โปรแบค 7) 

ผลิตภณัฑ ์Probac 10 Plus 
(โปรแบค 10 พลสั) 

ผลิตภณัฑ ์Probiota BL  
(โพรไบโอตา้ บีแอล) 

 

 
 

ผลิตภณัฑ ์TS6 (ทีเอส 6) 

  

2) ผลิตภัณฑ์เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immune Booster) 

 

 

 
 

 

 
ผลิตภณัฑ ์Proimmo 

(โปรอิมโม) 
ผลิตภณัฑ ์Beta Glucan Plus 

(เบตา้กลูแคนพลสั) 
ผลิตภณัฑ ์Vitamune 

(ไวตา้มูน) 
 

3) ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3 (New Generation Omega 3) 

  

 

ผลิตภณัฑ ์Pure Krill Oil  

(เพียว คริลล ์ออย) 
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4) ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพ่ืออวยัวะส าคัญ (The Holistic Nutrients for Vital Organ) 

   
ผลิตภณัฑ ์PreCOG  

(พรีคอ็ก) 
ผลิตภณัฑ ์PreBS 

 (พรีบส์) 
ผลิตภณัฑ ์PreBO 

(พรีโบ) 

5) ผลิตภัณฑ์รวมสารต้านอนุมลูอิสระและสารต้านการอักเสบ (High Efficacy Antioxidant) 

 

ผลิตภณัฑ ์Astacurmin (แอสตา้เคอร์มิน) 

6) ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม (Family Vitamins) 

 

ผลิตภณัฑ ์Multivitamin (มลัติวติามิน)  

2.2.1.2 ผลติภัณฑ์นวตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)  

เป็นผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบันวตักรรมความงามดา้นต่างๆ ทั้งท่ีช่วยคืนความอ่อนเยาวใ์หใ้บหนา้และผิวพรรณ ลดเลือน
ร้ิวรอย ปรับรูปหนา้ และผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลความสะอาด โดยปัจจุบนับริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี 5 ประเภท 
ประกอบดว้ย  

● ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทัเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กบัเจ้าของสินค้ารายอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้  
Perfectha และ TS6 - Lady Health  

● ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ YUUU 
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รายละเอียดแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 
1) สารเตม็เติมผิวหนัง ชนิด กรดไฮยาลโูรนิก (Hyaluronic Acid dermal Fillers) 

 
Perfectha 

o ผลิตภณัฑ ์Perfectha Subskin (เพอร์เฟคตา้ ซบัสกิน)  
o ผลิตภณัฑ ์Perfectha Deep (เพอร์เฟคตา้ ดีพ) 
o  ผลิตภณัฑ ์Perfectha Derm (เพอร์เฟคตา้ เดิร์ม) 
o ผลิตภณัฑ ์Perfectha Finelines (เพอร์เฟคตา้ ไฟน์ไลน์) 

 
2) ผลิตภณัฑไ์หมกรวยยกกระชบัฟ้ืนฟสูภาพผิว ลดเลือนร้ิวรอย (Cone Thread Lift) 

 o ผลิตภณัฑ ์Silhouette Soft 
 

3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก (Probiotic Cosmetic for Oral Care) 
 

  
ผลิตภณัฑย์าสีฟัน YUUU Advance Probiotic & 

Pine Needle Toothpaste 
ผลิตภณัฑ ์YUUU Honey Bee Propolis Natural 

Mouth Spray 
 

4) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพ่ือการดแูลผิวหน้า (Probiotic Cosmetic for Facial Care)  

  

 ผลิตภณัฑ ์YUUU Probiotic Premium Cleansing mousse  
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5) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกดูแลจุดซ่อนเร้น (Probiotic Cosmetic for Intimate Care) 
 
 
 
 
 ผลิตภณัฑ ์TS6 - Lady Health Cleansing mousse 

 
 
 

6) ผลิตภัณฑ์ Homeopathy product ทาผิวหน้าและผิวกาย (Topical use)  

       
ผลิตภณัฑท์าลดรอยฟกช ้า Arnigel        ผลิตภณัฑท์าบรรเทาอาการ 

ปวดอกัเสบกลา้มเน้ือ Arnicreme 
  

 
ผลิตภณัฑท์าลดแสบร้อน       ผลิตภณัฑล์ดผื่นแพเ้พ่ิมความชุ่มช่ืนผิวหนา้  
ระคายเคือง Calendula             crème au calendula 
 
 
 
ผลิตภณัฑ ์First Aid Cicaderma 

2.2.2 ผลติภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ ด าเนินการโดยบริษทัยอ่ย คือ อินเตอร์เวทตา้ และอินเตอร์เพท็ทรินา แบ่งผลิตภณัฑ์
เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.2.1 ผลติภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ง (Companion Animal Health Products)  

เป็นผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพส าหรับสุนขัและแมวท่ีผา่นการคดัสรรวตัถุดิบมาใหเ้หมาะกบัสุนขัและแมวมากท่ีสุด 
ดว้ยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกบัผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพส าหรับคน ภายใตก้ารควบคุมของทีมงานสตัวแพทยแ์ละเภสชักร
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี 6 ประเภท ประกอบดว้ย  
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● ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑโ์ภชนเภสชัส าหรับสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้ 
Katimun ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง (Pet Food) ภายใตต้ราสินคา้ MARIA ผลิตภณัฑแ์ผน่รองซบัส าหรับสตัว์
เล้ียงภายใตต้ราสินคา้ Raku Pad ผลิตภณัฑเ์วชส าอางส าหรับสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้ EARkleen 

● ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทัเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กบัเจ้าของสินค้ารายอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ชมพรัูกษาโรคผิวหนงั
ภายใตต้ราสินคา้ Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภณัฑเ์วชส าอางส าหรับสตัวเ์ล้ียง
ภายใตต้ราสินคา้ Dermcare Aloveen, Dermcare Natural ผลิตภณัฑโ์ภชนเภสชัส าหรับสตัวเ์ล้ียงภายใตต้รา
สินคา้ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง (Pet Food) ภายใตต้ราสินคา้ Choo Choo
ผลิตภณัฑเ์วชภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้ MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, 
MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, 
MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 
1) โภชนเภสัชส าหรับสัตว์เลีย้ง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพส าหรับ

สุนขัและแมว ท่ีมีส่วนประกอบของวตัถุดิบท่ีเหมาะกบัสุนขัและแมว ดว้ยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกบัผลิตภณัฑดู์แล
สุขภาพส าหรับคน โดยปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑด์งักล่าวภายใต ้ 4 ตราสินคา้ ไดแ้ก่ 
Dr.Choice, Pet Select, Petinol และ Katimun 

   

ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Cal-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Cardi-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Livo-B 

   

ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Ferro-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Derma-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice B-Young 

   
ผลิตภณัฑ ์Pet Select Senior 

(เพทซีเลค ซีเนียร์) 
ผลิตภณัฑ ์Pet Select Osteoflex 
(เพทซีเลค ออสติโอเฟลก็ซ์) 

ผลิตภณัฑ ์Pet Select DCM 
(เพทซีเลค ดีซีเอม็) 
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ผลิตภณัฑ ์Pet Select Oderm 

(เพทซีเลค โอเดิร์ม) 

 

ผลิตภณัฑ ์Pet Select Ferro-Boost 
(เพทซีเลค เฟอโร บูส) 

ผลิตภณัฑ ์Pet Select Cal-mag 

(เพทซีเลค แคล-แมก) 

  

ผลิตภณัฑ ์Petinol (เพทตินอล) ผลิตภณัฑ ์KATimun (แคททิมูน) 

 

2) แชมพูรักษาโรคผิวหนังส าหรับสัตว์เลีย้ง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพเูพ่ือรักษาอาการติดเช้ือท่ี
ผิวหนงัในสุนขัและแมว ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย Dermcare 
MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo 

  
ผลิตภณัฑ ์Dermcare MALASEB Shampoo 

(เดิร์มแคร์มาลาเซ็บแชมพ)ู 
ผลิตภณัฑ ์ Dermcare PYOHEX Shampoo (เดิร์มแคร์ไพ

โอเฮก็แชมพ)ู 

3) เวชส าอางส าหรับสัตว์เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูและครีมนวด ส าหรับ
สุนขัและแมวท่ีมีผิวแหง้ คนั และผิวแพง่้าย มีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติไม่ท าลายไขมนับนผิวหนงั มีค่า pH 
เหมาะสมส าหรับผิวหนงัของสุนขัและแมวทุกช่วงอายปุลอดภยัแมก้ระทัง่ในลูกสตัว ์ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) 
จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์Dermcare Aloveen Shampoo, Dermcare Aloveen Conditioner และ 
Dermcare Natural Shampoo และ ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดช่องหูส าหรับสุนขัและแมว ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์EARkleen 
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ผลิตภณัฑ ์Dermcare Aloveen 

Shampoo (เดิร์มแคร์อโลวนีแชมพ)ู 
ผลิตภณัฑ ์Dermcare Aloveen 

Conditioner (เดิร์มแคร์อโลวนีคอนดิ
ชนัเนอร์) 

ผลิตภณัฑ ์Dermcare Natural 
Shampoo (เดิร์มแคร์แนเชอรัลแชมพ)ู 

 

 
 
 

ผลิตภณัฑ ์EARkleem 
 (เอียร์คลีน) 

 

4) เวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลีย้ง (Pharmaceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑย์าส าหรับสตัวเ์ล้ียง ซ่ึงปัจจุบนับริษทั
ยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ภายใตต้ราสินคา้ MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, 
MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN 
EAR DROPS และ PRABENGUARD 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑ ์MOXCLAVET ผลิตภณัฑ ์ENROPHAR ผลิตภณัฑ ์MARBOFLOX 

  
 

ผลิตภณัฑ ์MYCLINGUARD 2.5% ผลิตภณัฑ ์CARPRO 5% ผลิตภณัฑ ์CARPROPAIN 
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ผลิตภณัฑ ์FENAMAX TABLET ผลิตภณัฑ ์OTOPET ผลิตภณัฑ ์MARBOCIN EAR 
DROPS 

 

ผลิตภณัฑ ์PRABENGUARD 

5) อาหารสัตว์เลีย้ง (Pet Food) ปัจจุบนั บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินา) จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง
ภายใตต้ราสินคา้ “MARIA”  ซ่ึงเป็นอาหารสุนขัและแมวแบบพรีเม่ียม มีหลากหลายรสชาติและสูตรส่วนผสม รวม 20 ชนิด 
ใชว้ตัถุดิบเกรดเดียวกบัท่ีใชผ้ลิตอาหารคน เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรักสตัวเ์ล้ียง ท่ีตอ้งการเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพ
และความปลอดภยัของสตัวเ์ล้ียงเป็นพิเศษ นอกจากน้ี บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) ยงัเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร
ส าหรับสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้ “ Choo Choo” ซ่ึงประกอบดว้ย ชูชูซุปสกดัเขม้ขน้บ ารุงสุขภาพ ประกอบดว้ย อะมิโนเปป
ไทดโ์ปรตีนะรรมชาติ 20 ชนิด และ ชูชูเยลล่ีเสริมอาหารส าหรับแมว  

MARIA for Dogs 

  
มาเรีย ปลาทูน่า ปลาแซลมอนและปลาขา้วสารในน ้ าเกรวี ่

(Tuna with Salmon, Shirasu in Gravy) 
มาเรีย ไก่กบัผกัในน ้ าเกรว ี

(Chicken with Vegetable in Gravy) 
  

   
มาเรีย ไก่และปลาทูน่าในน ้ าเกรวี ่
(Chicken and Tuna in Gravy) 

มาเรีย ปลาทูน่าและตบัในน ้ าเกรวี ่
(Tuna and Liver in Gravy) 

มาเรีย ไก่และตบัในเจลล่ี 
(Chicken and Liver in Jelly) 
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MARIA for Cats  

    
มาเรีย ไก่และปลาคตัสึโอะ
บุชิในน ้ าเกรวี ่(Chicken 

and Katsuobushi in Gravy) 

มาเรีย ปลาทูน่าและปลา
ขา้วสารในน ้ าเกรวี ่(Tuna 

and Shirasu in Gravy) 

มาเรีย ไก่และปลาแซลม่อน
ในน ้ าเกรวี ่(Chicken and 

Salmon in Gravy) 

มาเรีย ปลาทูน่าและปลาแซ
ลม่อนในน ้ าเกรวี ่(Tuna 
and Salmon in Gravy) 

 

Choo Choo 

  
 

ชูชู ซุปปลาสกดัเชม้ขน้  
(Choo Choo Hydrolyzed Fish 

Protien Soup) 

ชูชู ซุปไก่สกดัเชม้ขน้  
(Choo Choo Hydrolyzed Chicken 

Protien Soup) 

ชูชู เยลล่ีเสริมอาหารแมว  

(Choo Choo Cat Jelly Snack) 
 

   

6) แผ่นรองซับส าหรับสัตว์เลีย้ง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภณัฑแ์ผน่รองซบัปัสสาวะหรือส่ิงขบัถ่ายส าหรับสุนขั 
แมว และสตัวเ์ล้ียงทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ภายใตต้ราสินคา้ Raku Pad 

 

ผลิตภณัฑ ์ Raku Pad  

2.2.2.2 ผลติภัณฑ์ส าหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)  

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการเล้ียงปศุสตัวเ์พ่ือการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็นตน้ โดยเนน้ผลิตภณัฑส์ารผสม
ล่วงหนา้ (Premix) ประเภทแร่ธาตุและเอนไซม ์ ท่ีส่งเสริมการเล้ียงสตัวเ์พ่ือการบริโภคโดยลดการใชย้าปฏิชีวนะ อยูบ่น
พ้ืนฐานของแนวคิดอาหารปลอดภยั (Food Safety) ซ่ึงโรงงานผลิตอาหารสตัว ์หรือฟาร์มเล้ียงปศุสตัวค์รบวงจรท่ีมีการเล้ียง
ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ านิยมใชส้ารผสมล่วงหนา้เป็นส่วนผสมในอาหารสตัว ์ นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์และ
ผลิตภณัฑย์าปฏิชีวนะหลายชนิดส าหรับใชใ้นฟาร์มเล้ียงปศุสตัวเ์พ่ือช่วยใหก้ารเล้ียงปศุสตัวมี์ประสิทธิภาพและมีผลผลิตท่ี
ดียิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี 3 ประเภท ประกอบดว้ย  



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 24 

● ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย : ไดแ้ก่ สารผสมล่วงหนา้ (Premix) ส าหรับสตัวภ์ายใตต้ราสินคา้ 
MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และ
ผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ภายใตต้ราสินคา้ OCLAY  

● ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอ่ืนท่ีบริษัทย่อยซ้ือมาเพ่ือจ าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า : ไดแ้ก่ สารผสมล่วงหนา้
(Premix) เช่น MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เป็นตน้ ผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ ECOTRU 
EXTRA และยาปฏิชีวนะท่ีใชใ้นการรักษาสตัว ์ เช่น Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, 
Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็นตน้  

ทั้งน้ี ผลิตภณัฑส์ารผสมล่วงหนา้ (Premix) และผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือมาเพ่ือจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้
นั้นไม่มีผลิตภณัฑใ์ดท่ีมีชนิดและคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัยอ่ย 

 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix)  

 
  

ผลิตภณัฑ ์MaxiGut Powder ผลิตภณัฑ ์MaxiMune Solution ผลิตภณัฑ ์MaxiDigest Solution 

  
 

ผลิตภณัฑ ์MaxiLyte Tab ผลิตภณัฑ ์MaxiGut Paste Tube ผลิตภณัฑ ์MFeed 

   
 

ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE 
3X 

ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE 
Pro 3 

ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE 
P5000 

ผลิตภณัฑ ์BUTYRICA 
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2) ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene) 

  

ผลิตภณัฑผ์งแป้งเพื่อสุขศาสตร์ (Sanitary Clay) ผลิตภณัฑส์ารบ าบดัของเสีย 

3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) 

เป็นผลิตภณัฑย์าปฏิชีวนะส าหรับปศุสตัว ์มีทั้งรูปแบบฉีด ละลายน ้ า หรือผสมอาหาร เพ่ือใชใ้นการรักษาโรค
ท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่ Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline 
Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40%  ตลอดจนผลิตภณัฑ ์Salinox 12% ซ่ึงเป็นกลุ่มยากนับิดท่ีใชผ้สมในอาหารไก่
เน้ือ เป็นตน้ โดยบริษทัยอ่ยสัง่ซ้ือยาปฏิชีวนะจากผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายยาส าหรับสตัวใ์นประเทศ เพ่ือใหสิ้นคา้มีความ
หลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และแกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดค้รอบคลุมมากข้ึน 

คลงัสินค้าและการจดัส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้ริหารจดัการคลงัสินคา้และจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยตนเอง แต่ไดว้า่จา้ง
ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก คือ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั (“ซิลลิคฟาร์มา”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือไม่ไดเ้ป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการแทนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 เป็นตน้มา โดยมีขอบเขตบริการครอบคลุม
ตั้งแต่การจดัเก็บสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงั การด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ การจดัส่งและรับคืนสินคา้ การ
ติดตามสินคา้ การเปิดบญัชีลูกคา้ใหม่ การควบคุมสินเช่ือ การวางบิลและการรับช าระเงินค่าสินคา้ และการจดัท ารายงาน
ต่างๆ ส าหรับการกระจายสินคา้ในประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในทุกช่องทางการจ าหน่าย ซ่ึงรวมถึงช่องทาง
ออนไลน์ โดยใช ้Social Network ต่างๆ ของบริษทั 

สินคา้ท่ีบริษทัจดัหามาเพื่อจ าหน่ายทั้งจากในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ จะถูกส่งจากซพัพลายเออร์หรือ
ผูผ้ลิตมาเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้สหสัวตัของซิลลิคฟาร์มา ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/2, 99/19-20 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม 23 ต าบล
บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยฝ่ายจดัซ้ือของบริษทัจะประสานงานกบัซพัพลายเออร์หรือผูผ้ลิต
สินคา้ เพ่ือแจง้ก าหนดการส่งสินคา้ รายละเอียดสินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัคลงัสินคา้ล่วงหนา้ก่อนวนัส่งสินคา้เขา้
คลงัสินคา้  และเม่ือสินคา้มาถึงคลงัสินคา้ เจา้หนา้ท่ีของซิลลิคฟาร์มา จะด าเนินการตามขั้นตอนการควบคุมการรับสินคา้เขา้
คลงัสินคา้ตามมาตรฐานและวธีิการปฏิบติังานของซิลลิคฟาร์มา เช่น การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การถ่ายรูปสินคา้ การ
น าสินคา้ออกจากรถบรรทุก การนบัจ านวนสินคา้ การตรวจสอบสภาพสินคา้จากภายนอก การเก็บตวัอยา่งสินคา้ และการรับ
สินคา้เขา้เก็บในคลงัสินคา้ เพ่ือรอค าสัง่ปล่อยหรือกระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไป 

ในดา้นการกระจายสินคา้หรือการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามช่องทางการจดัจ าหน่าย
ต่างๆ นั้น เม่ือบริษทัไดรั้บค าสัง่ซ้ือสินคา้จากลูกคา้แลว้ เจา้หนา้ท่ีประสานงานขาย (Sale Administration) ของบริษทัจะ
ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ รายละเอียดสินคา้ ราคาสินคา้ และโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ เพ่ือกรอก
แบบฟอร์มค าสัง่ซ้ือ และแบบฟอร์มการเปิดบญัชีลูกคา้ใหม่ (กรณีลูกคา้ใหม่) พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งใหซิ้ลลิค
ฟาร์มา เพื่อด าเนินการจดัส่งสินคา้ตามค าสัง่ซ้ือใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงซิลลิคฟาร์มา ด าเนินการจดัส่ง
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สินคา้ทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตย ์ ในกรณีท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือสินคา้ภายในเวลา 16.00 น. ส าหรับการจดัส่งสินคา้ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซิลลิคฟาร์มาจะด าเนินการจดัส่งเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้โดยประมาณภายใน 1 วนัท าการ
นบัจากวนัสัง่ซ้ือ (T+1) และส าหรับการจดัส่งสินคา้ไปยงัต่างจงัหวดั ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนั
สัง่ซ้ือ (T+3) และในกรณีท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือสินคา้ภายหลงัเวลา 16.00 น. ก็จะไดรั้บสินคา้ถดัจากวนัดงักล่าวขา้งตน้อีก 1 วนัท า
การ (T+2 หรือ T+4) ทั้งน้ี การจดัส่งสินคา้ของซิลลิคฟาร์มา ครอบคลุมถึงการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ในกรณีต่างๆ เช่น 
สินคา้ช ารุด เสียหาย ไม่ตรงกบัค าสัง่ซ้ือ เป็นตน้  

ซิลลิคฟาร์มาเป็นผูอ้นุมติับญัชีลูกคา้และใหว้งเงินเครดิตเทอมแก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบติังานของซิลลิคฟาร์มา ซ่ึงซิลลิคฟาร์มาเป็นผูว้างบิลและเรียกเก็บเงินค่าสินคา้จากลูกคา้ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัจะบนัทึกซิลลิคฟาร์มาเป็นลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินค่าสินคา้ไปท่ีซิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียวตาม
ระยะเวลาเครดิตเทอมท่ีบริษทัใหแ้ก่ซิลลิคฟาร์มา นอกจากน้ี ซิลลิคฟาร์มามีระบบการรายงานขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐาน รวดเร็ว 
สม ่าเสมอ และทนัต่อความตอ้งการ เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บทราบขอ้มูลความเคล่ือนไหวดา้นต่างๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายงาน
การขาย ขอ้มูลสตอ็กสินคา้ประเภทต่างๆ ขอ้มูลการจดัส่งและรับคืนสินคา้จากลูกคา้ รายงานอายลูุกหน้ีการคา้คา้งช าระ เป็น
ตน้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการและการวางแผนด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ทั้งน้ี ซิลลิคฟาร์มาเป็นผูน้ าดา้นการจดัจ าหน่ายเวชภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเซีย โดยกลุ่มซิลลิคฟาร์มา มีการด าเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ 70 ปี และมีการจดทะเบียนจดัตั้งเป็น
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เม่ือปี 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 2 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้
จ านวน 428 ลา้นบาท ถือหุน้โดยซิลลิค ฟาร์มา โฮลด้ิง ลิมิเตด็ (บริษทัสญัชาติมาเลเซีย) ร้อยละ 99.9994 โดยในปี 2562 ซิลลิค
ฟาร์มา มีรายไดร้วม 58,702 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม 21,781 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 20,191 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 
1,590 ลา้นบาท2 ซิลลิคฟาร์มามีการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งและการกระจายสินคา้ เช่น ยา อุปกรณ์
ทางการแพทย ์ และวสัดุการทดลองทางคลินิก บริการดูแลดา้นการขายและการตลาด จนถึงการใหบ้ริการครบวงจรไปยงั
ร้านคา้ปลีก โดยมีเครือข่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการใหบ้ริการแก่ แพทย ์
โรงพยาบาล ร้านขายยา และคลินิกกวา่ 290,000 แห่ง3 มีความเช่ียวชาญและนวตักรรมท่ีทนัสมยัในการบริหารจดัการดา้นโล
จิสติกส์ ทั้งระบบสตอ็กสินคา้ ระบบจดัการค าสัง่ซ้ือ ระบบจดัส่ง ระบบวางบิล ซ่ึงการวา่จา้งซิลลิคฟาร์มา จะสามารถช่วยให้
บริษทัมีระบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีดีและมีมาตรฐาน สามารถตรวจเช็คสินคา้ในคลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การจดัส่งสินคา้มีความ
สะดวก รวดเร็ว สินคา้ส่งถึงมือลูกคา้ในสภาพสมบูรณ์และตรงตามก าหนดเวลา และยงัช่วยลดความเส่ียงจากการจดัเก็บหน้ี  

ใบอนุญาตทีส่ าคญัในการประกอบธุรกจิ 

 การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเก่ียวขอ้งกบัการจดัจ าหน่ายและการน าเขา้ผลิตภณัฑด์า้นอาหารและ
ยา ซ่ึงตอ้งมีใบอนุญาตท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัน้ี  

ผู้ได้รับใบอนุญาต ใบอนุญาต 
บริษทั : 1.  ใบอนุญาตน าหรือสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัร (อ.7) เลขท่ี 10-3-21349 จาก

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

                                                           
2
 ท่ีมา : ขอ้มูลจาก http:// www.corpus.bol.co.th 

3
 ท่ีมา : ขอ้มูลจาก http://www.zuelligfirst.com 
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2.  ใบอนุญาตน าหรือสัง่ยาแผนปัจจุบนัเขา้มาในราชอาณาจกัร (น.ย.2) เลขท่ี กท 26/2549 
จาก อย.โดยใบอนุญาตก าหนดตอ้งมีเภสชักรชั้นหน่ึงปฏิบติังานประจ าในบริษทัเพ่ือท า
หนา้ท่ีควบคุมยาท่ีน าหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามต ารับยาท่ี
ไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัฉลาก ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัใบรับรอง
ของผูผ้ลิตแสดงรายละเอียด การวเิคราะห์ยา และเอกสารก ากบัยา ควบคุมการท าบญัชียา
และการเก็บยาตวัอยา่ง ควบคุมการน าหรือสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจกัร และควบคุมการ
จดัเก็บยาท่ีน าหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร ณ สถานท่ีเก็บยา เป็นตน้ 

3.  ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.8)  เลขท่ี กท 15/2560 จาก อย.โดยใบอนุญาต
ก าหนดตอ้งมีเภสชักรชั้นหน่ึงปฏิบติังานประจ าในบริษทัเพ่ือท าหนา้ท่ีควบคุมการแยก
เก็บยา ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัฉลาก ควบคุมการท าบญัชียา ควบคุมการขายส่งยา
แผนปัจจุบนั เป็นตน้ 

4.  ใบอนุญาตน าเขา้ซ่ึงอาหารสตัว ์(บ.น.ส.1) เล่มท่ี 34 ฉบบัท่ี 26/2559 จากกรมปศุสตัว ์
5.  ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์(บ.ข.ส.1) เล่มท่ี 274 ฉบบัท่ี 3292/2559 จากกรมปศุสตัว ์

อินเตอร์เวทตา้ : 1.  ใบอนุญาตน าเขา้ซ่ึงอาหารสตัว ์(บ.น.ส.1) เล่มท่ี 34 ฉบบัท่ี 29/2559 จากกรมปศุสตัว ์
2.  ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์(บ.ข.ส.1) เล่มท่ี 180 ฉบบัท่ี 483/2558 จากกรมปศุสตัว ์
3.  ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.8) เลขท่ี กท 11/2561 จาก อย. โดยใบอนุญาต

ก าหนดตอ้งมีเภสชักรชั้นหน่ึงปฏิบติังานประจ าในบริษทัเพ่ือท าหนา้ท่ีควบคุมการแยก
เก็บยา ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัฉลาก ควบคุมการท าบญัชียา ควบคุมการขายส่งยา
แผนปัจจุบนั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยน ามาจ าหน่ายไดรั้บอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกผลิตภณัฑ ์ โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐานและผลิตภณัฑไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
มาแลว้จากผูผ้ลิตนั้นๆ ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์สัง่ซ้ือหรือสัง่ผลิตจากต่างประเทศและบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นผูน้ าเขา้มาเอง
นั้น ก่อนการน าเขา้มาเพ่ือจ าหน่าย บริษทัหรือบริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินการขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารตอ้งไดรั้บอนุญาตน าเขา้จาก อย. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางตอ้งขอจดแจง้เคร่ืองส าอางกบั อย. 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหารสตัว ์ สารผสมล่วงหนา้และผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ส าหรับสตัว ์ ตอ้งไดรั้บอนุญาตน าเขา้จาก
กองควบคุมอาหารและยาสตัว ์กรมปศุสัตว ์ และยาสตัว ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตน าเขา้จาก อย. เป็นตน้ 

 
ส าหรับบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) โดยการซ้ือกิจการ

บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564  สถานท่ีตั้งเลขท่ี 197/1 หมู่ 1 ถนนสุขสวสัด์ิ  ต  าบลปากคลอง
บางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ 10290  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ประกอบธุรกิจหลกั ผลิตยา
แผนปัจจุบนัส าหรับมนุษยแ์ละยาส าหรับสตัว ์ โรงงานของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ไดรั้บรองมาตรฐาน GMP จาก อย. 
และไดรั้บรองจาก ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
สินคา้ท่ีโรงงานผลิตแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ ยาเมด็ ยาน ้ า ยาข้ีผึ้งหรือครีม ยาแคปซูล และ ยาผง แต่ละประเภทยาไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก อาทิเช่น 
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1. หมวดยาเม็ด 

 
METFORIN (ยาเบาหวาน) 

 
 
 
 
 
 

INGESIC (ยาคลายกล้ามเน้ือ) 
 

 
ZYFOPRO-500 (ยาฆ่าเช้ือแบคทเีรีย) 

 

 
ZYRITINE (ยาแก้แพ้) 

 

2. หมวดยาน า้ 
 

 
 
 
 
 
SALDA SYRUP 
(ยาขยายหลอดลม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

BISOZIN SYRUP (ยาแก้ไอ) 
 
 
 
 
PYRANAR SYRUP  
(ยาแกไ้ข)้ 

 
 
 
คาลาไมน์ 888 โลชัน่ 
(ยาทาแกแ้พ ้– แกค้นั) 
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3. หมวดยาขีผ้ึง้หรือครีม 

 

 
P-GEL 

(ยาทาแกป้วดเม่ือย) 

 
DRAGON MUSCLE RUB 

(ยาทาแกป้วดเม่ือย) 
 

4. หมวดยาแคปซูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

OMEZOLE 
(ยารักษาโรคกระเพาะ) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ITRAZOLE 
(ยาฆ่าเช้ือรา) 

5. หมวดยาผง 

 
 

 
 

SUPENAC  
(ยาละลายเสมหะ) 

 

 
VICHLOTEP 
(ยาส าหรับสตัว)์ 
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การจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ได้จัดจ าหน่ายหลายช่องทางทั้ งภายในประเทศ
ประกอบดว้ย โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิค ร้านขาย และออกส่งต่างประเทศ อาทิเช่น  เมียนมาร์ กมัพูชา ลาว 
และฮ่องกง  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ยงัเปิดช่องทางในรับจา้งผลิตยาใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย  ผลิตภณัฑข์องบริษทั โมเดิร์น 
ฟาร์มา จ ากัด ได้มีการจ าหน่ายหลายช่องทางและมีสัดส่วนการขายของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ได้แบ่งออกเป็น
สดัส่วนการขายดงัต่อไปน้ี 

 
 
ผลิตภณัฑ์ยาของบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ไดรั้บมาตรฐาน GMP จาก อย. และระบบ ISO 9001 : 2015 โดย

บริษทัมีนโยบายด้านคุณภาพ “ผลติยาคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน มุ่งมัน่พฒันา เพ่ือความพงึพอใจในการบริการ” ซ่ึงบริษทั
ยึดมัน่มาโดยตลอด ทั้ งระบบการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ การผลิต การบรรจุ และการจัดส่งให้กบัลูกคา้ พร้อมทั้ งดูแล
ส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กระบวนการก าจัดของเสีย เป็นต้น ซ่ึงบริษทัฯ ได้รับรางวลัโรงงานมากมาย อาทิเช่น  
โครงการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชน์กากขอ้เสีย (3Rs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวลัการรับรองระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขั้นท่ี 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  
บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ  ากดั ไดรั้บใบประกาศนียบตัรแลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขั้นท่ี 2  
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รางวลั : โครงการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชน์กากของเสีย 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1) น าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมคีุณภาพสูง 

บริษทัเช่ือวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืทางธุรกิจ คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ท่ีช่วย
สร้างความพึงพอใจและอตัราการซ้ือซ ้ าของลูกคา้ รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ ์ การน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ 
ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัใหค้วามส าคญักบัการคิดคน้ พฒันา และน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูง ไดม้าตรฐานและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ความแตกต่างจากผลิตภณัฑป์ระเภท
เดียวกนัในตลาด และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครบถว้น 

บริษทัมีนโยบายคดัเลือกและวา่จา้งผูผ้ลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน สามารถ
ผลิตและจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามส่วนประกอบท่ีบริษทัตอ้งการ ซ่ึงเป็นสูตรและการผลิตเฉพาะ
ของบริษทั รวมทั้งมีการทดสอบผลิตภณัฑทุ์กชนิดก่อนการวางตลาด เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคุณภาพ และ
เช่ือถือได ้ อนัเป็นการเสริมสร้างแบรนดสิ์นคา้ของบริษทัใหมี้ความแขง็แกร่ง และมีศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว ใน
ส่วนของการจดัหาผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จากภายนอกเพ่ือมาจ าหน่ายนั้น บริษทัมีการคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์เช่ือถือได ้ภายใตก้ารผลิต
ท่ีไดม้าตรฐานและไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ 

นอกจากน้ี บริษทัมีการติดตามและวเิคราะห์สภาวะตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการสรร
หาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด กระแสความนิยมและความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ผูบ้ริโภค รวมทั้งเพ่ือการใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑใ์ดม้ากข้ึน  

2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 

บริษทัมุ่งเนน้การท าการตลาดเพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัคุณสมบติัและจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัในวงกวา้ง เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ เช่ือมัน่ และจดจ าตราสินคา้ของบริษทั ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การท าการตลาดเพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจในสุขภาพมากข้ึน จะส่งผลดีต่อ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั โดยผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของบริษทั มีส่วนประกอบของสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ 
มากมาย ท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปผา่นทางผลงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัและประสิทธิภาพ
ของส่วนประกอบของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงบริษทัมีการน าเสนอความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า เพ่ือสร้าง
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ความสนใจแก่ผูบ้ริโภคผา่นการท าการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การใหข้อ้มูลทางวชิาการ การเผยแพร่ความรู้ ความ
เขา้ใจ และคุณประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละผลิตภณัฑ ์ ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ผา่นส่ือต่างๆ อาทิ นิตยสาร แผน่พบั โบรชวัร์ 
รายการโทรทศัน์ และเวบ็ไซตต์า่งๆ เป็นตน้ รวมถึงการใหต้วัอยา่งสินคา้เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ และ
ความตอ้งการในผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัมีรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต  

บริษทัมีการประชาสมัพนัธ์สินคา้และส่งเสริมการขายผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ ท าใหเ้กิดการติดตอ่ส่ือสาร
กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook : Interpharma Thailand, Instagram : 
interpharmaofficial, Line@ ID: @interpharma เป็นตน้ ช่องทางซ้ือสินคา้ออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์www.interpharmastore.com 
รวมทั้งจดัใหมี้ Call Center  ทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999 เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ใน
การติดต่อกบับริษทัไดโ้ดยตรง ซ่ึงลูกคา้สามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ แสดงความคิดเห็น แนะน า ติชม 
หรือแจง้ปัญหาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ เพ่ือรับทราบความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย และรับทราบปัญหาเพ่ือการ
แกไ้ขปรับปรุงต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ในระยะยาว 

3) ขยายช่องทางจ าหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ  

บริษทัมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตเป็นบริษทัชั้นน าในการน าเสนอผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  และจะขยาย
ช่องทางจดัจ าหน่ายและท าการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ด้
ง่าย ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ฉพาะในประเทศผา่นช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ท่ีครอบคลุมทั้ง
สถานพยาบาล ร้านคา้ ร้านขายยา เครือข่ายร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงตามแผนการ
สร้างความเติบโตในอนาคต บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัไปยงั
ตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพ่ือเป็นโอกาสในการเพ่ิมยอดขายใหแ้ก่บริษทั โดยวางแผนการท าการตลาดและการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑข์องบริษทัทุกผลิตภณัฑใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศอ่ืนๆในเอเชีย 
เช่น ประเทศเกาหลีใต ้และจีน เป็นตน้ รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจในการเปิดตลาดในภูมิภาคยโุรป และอเมริกา 

ทั้งน้ี บริษทัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของการท าการตลาดในต่างประเทศ ท่ีไดเ้ร่ิมวางรากฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะใน
ดา้นบุคลากร ความรู้ ความเขา้ใจ ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์ และกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าการคา้ใน
ประเทศนั้นๆ ซ่ึงบริษทัมุ่งเนน้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคูค่า้ เครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการเขา้ร่วมงาน
สมัมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ รวมถึงการร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายสินคา้ใน
ต่างประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นตน้ เพื่อเป็นการส ารวจตลาดและสร้าง
โอกาสในการเขา้สู่ตลาดของประเทศนั้นๆ   

4) เพ่ิมผลิตภัณฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันา คิดคน้ และน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่มใหค้รอบคลุมมากข้ึน โดยบริษทัจะไดป้ระโยชนจ์ากกลุ่มลูกคา้
เดิมท่ีช่ืนชอบในผลิตภณัฑเ์ดิมของบริษทัอยูแ่ลว้ ท าใหเ้กิดความสนใจซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมฐาน
ลูกคา้ใหม่จากผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย ซ่ึงในแต่ละปีบริษทัไดมี้การออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงแต่ละ
ผลิตภณัฑมี์คุณประโยชน์แตกต่างกนัไปและสามารถครอบคลุมการดูแลดา้นสุขภาพและความงามไดม้ากข้ึน  

โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า YUUU ไดแ้ก่  Natural 
Mouth Spray (ผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินปาก) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Interpharma ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ PROBIOTA BL 
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(ผลิตภณัฑล์ดอาการทอ้งผกู) ผลิตภณัฑ ์ Proimmo (ผลิตภณัฑบ์ ารุงตบั) ผลิตภณัฑ ์ Vitamune (ผลิตภณัฑล์ดอาการภูมิแพ ้
เสริมภูมิคุม้กนั)  

5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการสร้างแบรนด์ให้มคีวามแขง็แกร่ง 

 บริษทัมุ่งเนน้การสร้างแบรนดห์รือตราสินคา้ของบริษทัใหมี้ความแขง็แกร่ง ดว้ยการวจิยัและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการเป็นบริษทัชั้นน าในการน าเสนอผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพ โดยให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์ดีเยีย่ม เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัประสบความส าเร็จในการคน้ควา้และ
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัโดดเด่น หลากหลาย และมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ในตลาด เช่น การน า
เทคโนโลยชีีวภาพโดยการใชโ้ปรไบโอติก (Probiotic) และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑท่ี์
บริษทัคิดคน้ข้ึน เพ่ือสร้างความสมดุลในระบบของร่างกาย ป้องกนัโรค และช่วยใหร่้างกายแขง็แรงข้ึน ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้ใส่ใจดูแลสุขภาพ เพ่ือการมีสุภาพท่ีดี ชะลอวยั และมีชีวติท่ียนืยาวข้ึนได้
เป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัไดร่้วมมือกบัคูค่า้ท่ีเป็นผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ใหก้บับริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
พฒันาสูตรการผลิตและเทคโนโลยกีารผลิต เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพและมีคุณประโยชน์เพ่ิมข้ึน สร้างความ
น่าเช่ือถือและการยอมรับในตลาดมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงและความแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดข์อง 
INTERPHARMA ดว้ยการมีสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากบัผลิตภณัฑแ์บรนดช์ั้นน า ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การใหก้ารวจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์ดีและต่อเน่ือง จะท าใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัใน
ระยะยาว 

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพและชะลอวยัท่ีบริษทัจ าหน่ายจดัประเภทเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ซ่ึงมีสถานการณ์การ
แข่งขนัสูง โดยมีผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีเป็นจ านวนมากทั้งโรงงานท่ีผลิตและจ าหน่ายเอง โรงงานรับจา้งผลิตสินคา้ให้
ผูป้ระกอบการต่างๆ ผูป้ระกอบการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ หรือบริษทัสาขาของบริษทัในต่างประเทศท่ีมีสาขาใน
ประเทศไทย ซ่ึงทิศทางการแข่งขนัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน การให้
ความส าคญัต่อการดูแลและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทั้งรูปร่างและหนา้ตาใหดู้ดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของประเทศ
ไทยท่ีก าลงัจะกา้วสู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในปี 2564 รวมทั้งการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหลีกเล่ียงผลขา้งเคียงจากการใชย้า
ในการรักษา ต่างเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพ
และชะลอวยัท่ีมีนวตักรรมท่ีใหคุ้ณค่าทางโภชนาการและมีหลกัฐานการวจิยัแลว้วา่ สารอาหารบางชนิดมีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลขา้งเคียง เช่น ช่วยเร่ืองความจ า ระบบยอ่ยอาหาร การดูดซึม การ
ไหลเวยีนเลือด การนอนหลบั บ ารุงสายตา กระดูก กลา้มเน้ือ ช่วยขบัถ่าย เป็นตน้ นอกจากน้ี การแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
ต่างๆ ยงัมาจากการคน้หาผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคสามารถท าไดง่้ายจากการรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่ง
รวดเร็วผา่นช่องทางท่ีหลากหลายโดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลนต์่างๆ และสามารถหาซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพไดส้ะดวกมากข้ึน
จากหลายช่องทาง เช่น ร้านขายยาและร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ช่องทางออนไลน์ ตวัแทนขายตรง เป็นตน้ ท าใหมี้การน าเสนอ
ผลิตภณัฑต์่างๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

ตลาดผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียงมีการแข่งขนัสูง มีผูป้ระกอบการในธุรกิจเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก 
ปัจจุบนัสตัวเ์ล้ียงนบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อไลฟ์สไตลก์ารด ารงชีวติ มีคนท่ีครองโสดมากข้ึน คู่แต่งงานท่ีไม่มี
บุตร และการกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุมีคนอายท่ีุยนืยาวมากข้ึน มีลูกนอ้ยลง ท าใหส้ตัวเ์ล้ียงเสมือนเป็นเพ่ือนหรือเป็นเสมือน
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ลูกทดแทน ท าใหเ้กิดจ านวนสตัวเ์ล้ียงในประเทศไทยขยายตวัมากข้ึน และส่งผลดีต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ล้ียงไดรั้บ
ผลดีและมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  

ส าหรับตลาดผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัวมี์การแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยมีผูป้ระกอบการในธุรกิจเป็นจ านวนมาก ทั้ง
ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์ เป็น
ตน้ โดยทิศทางการแขง่ขนัสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพในภาคการผลิตปศุสตัวแ์ละโรงงานอาหาร
สตัวท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากน้ี กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลกัท่ีส าคญัในการ
ก ากบัดูแลการผลิตปศุสตัวใ์หมี้ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นไปตามมาตรฐาน ไดส้นบัสนุนโครงการเล้ียงสตัวป์ลอด
การใชย้าปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินคา้ปศุสตัวแ์บบครบวงจร ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์วา่ดว้ยการ
จดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีเป้าหมายในการลดการใชย้าตา้นจุลชีพในสตัวล์งร้อยละ 30 
ภายในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงจากปัจจยัสนบัสนุนดงักล่าวท าใหป้ริมาณความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมการเล้ียงสตัวเ์พ่ือการ
บริโภคโดยลดการใชย้าปฏิชีวนะมีแนวโนม้สูงข้ึน และส่งผลดีท าใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัวมี์โอกาส
เติบโตเพ่ิมข้ึน 

ทิศทางเศรษฐกิจการปศุสตัวข์องประเทศไทย จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทยของ
ส านกังานสถิติพบวา่ ประชากรไทย ท่ีบริโภคอาหารกลุ่มเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสตัวน์ั้นมีจ านวนมากถึง 59,066,157 คน 
ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อย ละ 95.78 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยเป็นกลุ่มท่ีมีการบริโภค
ทุกวนัร้อย ละ 31.98 ซ่ึงในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึงร้อยละ 16.21 สะทอ้นใหเ้ห็นไดว้า่ประชากรไทยเป็น 
กลุ่มบริโภคเน้ือสตัวอ์ยา่งชดัเจน ปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 21 ของโลก โดยจากสถิติในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อยูท่ี่ 68,200,824 คน (Central Intelligence Agency, 2016) และจ านวนประชากรของไทย ปีพ.ศ. 2558 
อยูท่ี่ 67,959,359 คน โดยเฉล่ียแลว้ประชากรของประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัในช่วง 20 ปี ท่ีผา่นมาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
0.71 

นอกจากน้ี ดว้ยพลวตัของโลกท่ีเปล่ียนแปลง ท าใหผู้บ้ริโภคค านึงถึงการมีชีวติท่ียนืยาว ดว้ยวิถี ของการรัก
สุขภาพมากข้ึน ตาม 4 Good ไดแ้ก่ Good Food, Good Mood, Good Health และ Good Life ซ่ึงในส่วนของการมีชีวติยนืยาว
ดว้ยอาหาร หรือ Good Food นั้น ท าใหค้าดการไดว้า่กลุ่มอาหารท่ีตอบโจทย ์ ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและอนาคตจะมีลกัษณะ
ดงัน้ี (มติชนออนไลน,์ 2559) 

(1) อาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารจากธรรมชาติ เช่น Sugar Free, Fat Free, Diary Free, Organic, Probiotic, Vegan  
(2) อาหารส าหรับผูสู้งอาย ุเน่ืองจากในอีก 5 ปีขา้งหนา้ ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุอยา่งเตม็ขั้น 
(3) อาหารฟิวชัน่ยคุใหม่ เช่น อาหารท่ีผสมผสานวฒันธรรมดั้งเดิมกบัการพฒันาใหดู้แปลกตา และมีความ

ทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึน  
(4) อาหารส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูป เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคนเมือง 
(5) อาหารฮาลาล เน่ืองจากการขยายตวัท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประชากรมุสลิม 
(6) อาหารเสริมและเคร่ืองด่ืมต่างๆ  
(7) อาหารท่ีไดรั้บการยนืยนัความปลอดภยัจากระบบต่างๆ โดยองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ 
(8) อาหารท่ีไดรั้บความสนใจ และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  
(9) อาหารท่ีไดรั้บอิทธิพลจากโลกดิจิตลัสู่พฤติกรรมการบริโภค 
(10) อาหารท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนกลุ่ม Generation Z 
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ดงันั้นสารเสริมหรือสารผสมล่วงหนา้เพ่ือเป็นวตัถุดิบตน้น ้ าเพ่ือผลิตอาหารสตัวเ์พ่ือเล้ียงสตัวใ์หเ้ป็นอาหารท่ี
ปลอดภยั แตกตา่ง และเพ่ือสุขภาพ จึงเป็นท่ีตอ้งการของผูผ้ลิตปศุสตัวใ์นอนาคต ทางบริษทัฯ จึงเล่งเห็นถึงการตอบสนอง
ผูผ้ลิตปศุสตัวด์ว้ยการน าผลิตภณัฑท่ี์สามารถช่วยผูผ้ลิตปศุสตัวส์ามารถผลิตอาหารท่ีสามารถตอบสนองผูบ้ริโภค ภายใต้
ตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นไปได ้

ภาพรวมการแข่งขนัในกลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภาพทั้งส าหรับคนและส าหรับสตัวน์ั้น ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เนน้การ
แข่งขนัดา้นคุณภาพและสูตรของผลิตภณัฑ ์ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั 
โดยมีปัจจยัเสริมอ่ืนๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เช่น ช่ือเสียงของผูผ้ลิต ราคา 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด นวตักรรมและเทคโนโลยกีารผลิต รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
หากผลิตภณัฑใ์ดมีความน่าเช่ือถือสูง มีภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดี มีความแตกต่างโดดเด่นเหนือผลิตภณัฑคู์่แข่งรายอ่ืน 
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รวมทั้งยงัมีช่องทางในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ง่ายและสะดวก ผลิตภณัฑน์ั้นก็มีโอกาสไดรั้บการเลือกซ้ือหรือเลือกใชจ้ากผูบ้ริโภคสูงข้ึน  

สภาพการแข่งขนัในตลาดในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยจ าหน่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

● กลุ่มผลติภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวยั  

ผลิตภณัฑก์ลุ่มซินไบโอติก ไดแ้ก่ Probac 7, Probac 10 Plus  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีบริษทัเป็นผูบุ้กเบิก
และมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ ท่ีจ าหน่ายในตลาด มีคู่แขง่ขนัในตลาดเพียงไม่ก่ีราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
บริษทัท่ีน าเขา้ผลิตภณัฑย์าและเวชภณัฑห์ลากหลายกลุ่มสินคา้และตราสินคา้จากต่างประเทศ เช่น บริษทั แอบ๊บอต  
ลาบอแรตอรีส จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Biogaia) ซ่ึงมีขนาดธุรกิจทั้งรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แตกต่างจากบริษทั ท าใหไ้ม่
สามารถเปรียบเทียบกนัไดห้ากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจวา่บริษทัใดเป็นคู่แข่งส าคญัในระดบัเดียวกบับริษทั โดยการ
แข่งขนัจะเป็นการแข่งขนัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภครับรู้ไดจ้ากการส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริโภค
ตระหนกัและรับรู้คุณประโยชนข์องผลิตภณัฑ ์ท าใหเ้กิดการซ้ือใหม่และการซ้ือซ ้ า  

ส าหรับผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ ในกลุ่มน้ีท่ีบริษทัจ าหน่าย เช่น ผลิตภณัฑเ์พ่ือกระตุน้ภูมิคุม้กนัร่างกาย 
ผลิตภณัฑโ์อเมกา้ 3 ผลิตภณัฑร์วมสารอาหารเพ่ืออวยัวะส าคญั ผลิตภณัฑร์วมสารตา้นอนุมูลอิสระ ผลิตภณัฑว์ติามินรวม คู่
แข่งขนัเป็นบริษทัผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภครับประทานเพ่ือไดรั้บสารอาหารครบถว้น หรือบริโภคใหมี้สุขภาพแขง็แรง เช่น 
บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ ากดั (มหาชน) (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารภายใตต้ราสินคา้ MEGA We Care) บริษทั เอน็บีดี เฮลท์
แคร์ จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารภายใตต้ราสินคา้ Vistra) บริษทั แบลคมอร์ส จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารภายใตต้รา
สินคา้ Blackmores) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัคู่แข่งดงักล่าวมีขนาดธุรกิจทั้งรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แตกต่างจากบริษทั ท าใหไ้ม่
สามารถเปรียบเทียบกนัไดห้ากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจวา่บริษทัใดเป็นคู่แข่งส าคญัในระดบัเดียวกบับริษทั   

 

● กลุ่มผลติภัณฑ์นวตักรรมความงาม 

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัในกลุ่มผลิตภณัฑน์วตักรรมความงาม ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์ Perfectha โดยมีคู่
แข่งขนัท่ีส าคญั เช่น บริษทั แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์ Juvederm, บริษทั กลัเดอร์มา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์ Restylane, Emervel) บริษทั เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์ 
Belotero) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นบริษทัขา้มชาติหรือเป็นบริษทัสาขาของบริษทัต่างประเทศท่ีมี
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ขนาดธุรกิจใหญ่กวา่บริษทัหลายเท่าตวั (วดัตามขนาดรายได)้ และมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายครบวงจร เช่น เวชภณัฑย์า เวช
ส าอาง เป็นตน้ โดยคู่แขง่ขนัท่ีมีขนาดธุรกิจและมีสายผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนักบับริษทั เช่น (1) บริษทั เมดิเซเลส จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมลงทุนระหวา่งบริษทัสญัชาติไทยและเกาหลีใต ้ ประกอบธุรกิจน าเขา้และเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑฟิ์ล
เลอร์ Neuramis เป็นตน้ 

● กลุ่มผลติภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ 

● ผลิตภัณฑ์เพ่ือดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะผลิตภณัฑ ์คือ 

1) กลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียงท่ีไม่นบัอาหารสตัวเ์ล้ียง คู่แขง่ท่ีส าคญัในกลุ่มน้ี 
ประกอบดว้ย  

● กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑโ์ภชนเภสชัส าหรับสตัวเ์ล้ียง : คู่แขง่ขนัในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียงในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั โอ สแควร์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั (ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร Mega O.F.A. Plus) บริษทั ยโูนเวท เน็ตเวร์ิค จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Ferric Plus-K, Caredio-Balance เป็น
ตน้) บริษทั ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท ์จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, SYNOQUIN เป็นตน้) 
เป็นตน้  

● กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑแ์ชมพรัูกษาโรคผิวหนงั เวชส าอาง และเวชภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียง : คู่
แข่งขนัในกลุ่มน้ีมีทั้งบริษทัท่ีน าเขา้สินคา้มาเพ่ือจ าหน่ายและบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเอง ไดแ้ก่ บริษทั แอนิเทค  
โทเทิล โซลูชัน่ จ ากดั (ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูHartz) บริษทั เวอร์แบค (ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูAllermyl) บริษทั ที.
เจ.แอนนิมลั เฮลท ์จ ากดั (ผลิตภณัฑแ์ชมพู Vet Novel) บริษทั เบสซ่ี แอรอน จ ากดั (ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูCanine Care) บริษทั 
เวท็เทอริน่า (ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูDermasebb) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี คู่แข่งขนัท่ีมีขนาดธุรกิจ (วดัตามขนาดรายได)้ และมีสายผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนักบับริษทัยอ่ย 
(อินเตอร์เวทตา้) เช่น บริษทั ยโูนเวท เน็ตเวร์ิค จ ากดั บริษทั ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท ์จ ากดั บริษทั เบสซ่ี แอรอน จ ากดั เป็นตน้  

2) กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง : คู่แข่งขนัทางตรงในกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง คือ ผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายอาหารแปรรูปส าหรับสตัวเ์ล้ียงในประเทศไทยซ่ึงผลิตจากวตัถุดิบเน้ือไก่และปลาคุณภาพสูงเช่นเดียวกบัวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการผลิตอาหารส าหรับคน เช่น บริษทั ฟู้ดอินโนวา เทรดด้ิง แอนด ์ เซอร์วสิ จ ากดั (ผลิตภณัฑอ์าหารแมว Nekko) 
บริษทั ไฮ คิว ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั (ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง Felina Canino) เป็นตน้ ส าหรับคู่แข่งขนัทางออ้มส่วนใหญ่
เป็นบริษทัขา้มชาติท่ีเป็นผูผ้ลิตอาหารสตัวเ์ล้ียงชั้นน าและมีสาขาในประเทศไทย เช่น บริษทั โรยลั คานิน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง Royal Canin) บริษทั ฮิลส์ เพท็ นูทริชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง 
Hill’s Science Diet) เป็นตน้ ท่ีเหลือเป็นผูน้ าเขา้ผูผ้ลิตอาหารสตัวเ์ล้ียง และอุปกรณ์ส าหรับสตัวเ์ล้ียง เช่น บริษทั เยีย่ม
พาณิชย ์ เพท็ฟู้ด จ ากดั (ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง Orijen) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัยอ่ย  
(อินเตอร์เพท็ทรินา) เพ่ิงเร่ิมประกอบธุรกิจและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นปี 2561 ดงันั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหาร
สตัวเ์ล้ียงของอินเตอร์เพท็ทรินาจึงยงัไม่สามารถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมได ้ ทั้งขนาดรายไดแ้ละ
สินทรัพย ์

● กลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับปศุสัตว์  

ผลิตภณัฑห์ลกัในกลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัวส่์วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑส์ารผสมล่วงหนา้และ
ผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ โดยคู่แข่งขนัในธุรกิจท่ีส าคญัในกลุ่มน้ีทั้งหมดเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัวท์ั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั อีแลนโค (ประเทศไทย) จ ากดั (ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเวชภณัฑส์ าหรับสตัวส์ญัชาติ
อเมริกา) บริษทั แอนิเทค โทเทิล โซลูชัน่ จ ากดั (ธุรกิจสุขภาพสตัวเ์ครือของบริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)) บริษทั ออล
เทค ไบโอเทคโนโลย ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทั เวทโปรดกัส์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวท็ตา้) เพ่ิงเร่ิมประกอบธุรกิจและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัวใ์นไตรมาส 4 ปี 2560 ดงันั้น ขนาด
ธุรกิจของกลุ่มผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัวข์องอินเตอร์เวทตา้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
ได ้ทั้งขนาดรายไดแ้ละสินทรัพย ์

2.3.3 ลกัษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลูกคา้ท่ีสัง่ซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการต่างๆ ไดแ้ก่ 
สถานพยาบาล ร้านเพท็ช็อป ธุรกิจฟาร์มปศุสตัว ์ร้านขายยาอิสระแบบดั้งเดิม ร้านขายยาสมยัใหม่ และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(โมเดิร์นเทรด) เป็นตน้ ซ่ึงซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยไปเพ่ือจ าหน่ายหรือใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End 
Users) อีกทอดหน่ึง นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End Users) ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป ผูใ้ชบ้ริการสถานพยาบาล 
เจา้ของสตัวเ์ล้ียง ผูป้ระกอบการปศุสตัว ์ เกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงมีการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยตรงจากบริษทัและบริษทัยอ่ย ผา่น
ทีมงานขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย และช่องทางจ าหน่ายแบบออนไลน์โดยใช ้ Social Network ต่างๆ ของบริษทั เช่น 
เวบ็ไซต ์www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นตน้ รวมทั้งสัง่ซ้ือผา่นทีมงานขายของซิลลิคฟาร์
มาในกรณีของลูกคา้ประเภทร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)   

 
  

- โรงพยาบาล คลินิกรักษาโรคทัว่ไป 
ความงาม ทนัตกรรม
- ร้านขายยาและรา้นค้าปลีกสมัยใหม ่
- โรงพยาบาลสัตวแ์ละคลินิกสัตว ์
- ร้านเพ็ทชอ็ปและบริษทัทัว่ไป 

End-Users             
                   
                   
                     
                          

กลุ่มลูกค้า

               
 Independent Pharmacies)

         
          

(Outsource)

                 End-Users    
                               

1/                         VIP                   
2/                , Line, Facebook     Call Center        

ทมีงานขาย
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ในปี 2561 - 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆ จ าแนกตาม
ลกัษณะลูกคา้แต่ละประเภท ดงัน้ี 

ลกัษณะลูกค้า 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
1. โรงพยาบาลและคลินิก 168.38 53.15  127.98   34.46  90.98 20.58 
2. ร้านขายยาสมยัใหม่และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  22.21 7.01  36.65   9.87  36.91 8.35 
3. ร้านขายยาอิสระ  13.09 4.13  20.49   5.52  20.71 4.68 
4. โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว ์ 26.62 8.40  40.36   10.87  71.19 16.10 
5. ร้านเพท็ช็อป และบริษทัจ าหน่ายเวชส าอาง และเวชภณัฑสั์ตว ์ 65.45 20.66  82.75   22.29  130.50 29.52 
6. ผูบ้ริโภคทัว่ไปหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์(End Users) 21.08 6.65  63.10   16.99  91.81 20.77 

รวมรายได้จากการขาย 316.83 100.00  371.33   100.00  442.10 100.00 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 เป็นตน้มา ภายหลงับริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนรูปแบบการขายสินคา้และรับ
ช าระเงินจากลูกคา้โดยตรง มาเป็นการขายและรับช าระเงินผา่นซิลลิคฟาร์มาแทน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกซิลลิค
ฟาร์มาเป็นลูกหน้ีการคา้และเรียกเก็บเงินค่าสินคา้ไปท่ีซิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียว อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณารายไดจ้ากการ
ขายในปี 2560-2563 โดยพิจารณาจากกลุ่มลูกคา้ทั้งท่ีซ้ือสินคา้จากบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยตรงหรือซ้ือผา่นซิลลิคฟาร์มา 
(ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 เป็นตน้มา)  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากการขายจากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วน
เกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายรวม  

นอกจากน้ี หากพิจารณากลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ (End Users) ท่ีมีแนวโนม้ความ
ตอ้งการผลิตภณัฑก์ลุ่มต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี  

● ผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามส าหรับคน 

ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวยั  มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัท างาน และผูสู้งอาย ุ ท่ีมีระดบั
รายไดป้านกลางถึงสูง และใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรงดว้ยการใชส้ารอาหารทดแทนโดยไม่ใชย้า  

ผลิตภัณฑ์นวตักรรมความงาม  มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่น วยัท างาน ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางถึง
สูง มีความใส่ใจดา้นสุขภาพความงาม และใหค้วามส าคญักบัการมีใบหนา้และผิวพรรณท่ีสวยงาม 

● ผลติภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ มีกลุ่มลุกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์ ผูป้ระกอบการปศุสตัว ์
ผูผ้ลิตอาหารสตัว ์และเจา้ของสตัวเ์ล้ียงท่ีมีความใส่ใจในสุขภาพ อนามยั และความปลอดภยัของสตัวท่ี์เล้ียง 

2.3.4 นโยบายก าหนดราคา 

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยจ าหน่ายมีทั้งผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเอง  ผลิตภณัฑ์
ของเจา้ของสินคา้รายอ่ืนท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือซ้ือมาเพ่ือมาจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์
ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเอง บริษทัก าหนดราคาขายดว้ยวธีิตน้ทุนบวกอตัราก าไร (Cost Plus Margin) โดย
พิจารณาถึงตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การวางต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์ การ
ยอมรับในตวัผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ความตอ้งการซ้ือสินคา้ ขนาดบรรจุของสินคา้ เป็นตน้ โดยมีการก าหนดราคาสินคา้
มาตรฐาน (Standard Price List) ของแต่ละสินคา้ในแต่ละช่องทางการจ าหน่ายตามความเหมาะสม โดยราคาขายสินคา้ตอ้ง
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สามารถแข่งขนักบัคู่แขง่ในตลาดได ้ อยา่งไรก็ตาม ราคาขายสินคา้อาจมีการปรับลดราคาลงจากราคามาตรฐานเพ่ือรองรับ
กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชัน่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใหส่้วนลดราคา การใหข้องแถม เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งรักษาอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเพียงพอรองรับกบัค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่างๆ ของบริษทัได ้ 

ส าหรับกรณีสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือซ้ือมาเพ่ือมาจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ ราคาขาย
สินคา้ส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยเจา้ของสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้นั้นๆ ซ่ึงตอ้งเป็นราคาท่ีบริษทัสามารถท าก าไรได้
ตามสมควรหลงัหกัตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้โดยเจา้ของสินคา้
หรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้นั้นๆ จะมีการแจง้ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยทราบล่วงหนา้ เพ่ือใหบ้ริษทัไดเ้ตรียมการวางแผนการ
ขายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3.5 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ าหน่ายสินคา้ในประเทศทั้งหมด โดยจ าหน่ายผา่นช่องทางการจ าหน่าย 2 ช่องทาง คือ 

1)  ทีมงานขายของบริษทัและบริษัทย่อย  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทีมงานขายท าหนา้ท่ีเป็นผูห้า ติดต่อ สร้างสมัพนัธ์ และดูแลการขายสินคา้กบัลูกคา้
กลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลทั้งคนและสตัว ์ สถานเสริมความงาม ร้านเพท็ช็อป บริษทัทัว่ไป ร้านขายยา
สมยัใหม่และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะน าสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไปจ าหน่ายหรือ
ใหบ้ริการต่อแก่ลูกคา้ของตนท่ีเป็นผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End-Users) อีกทอดหน่ึง ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นช่อง
ทางการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ย นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการขายสินคา้โดยตรงใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคสุดทา้ยโดยใชที้มงานขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย และขายผา่นช่องทางออนไลน์โดยใช ้ Social Network ต่างๆ 
ของบริษทั เช่น เวบ็ไซต ์www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นตน้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทีมงานขายท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรม
ความงามส าหรับคน และผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ป็นอยา่งดี โดยทีมงานขายรับผิดชอบงานการขายตั้งแต่การเขา้พบ
เพ่ือรับทราบขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละคุณสมบติัต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์ โดยมีสินคา้ตวัอยา่งให้
ทดลองใช ้รวมถึงงานดูแลการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มต่างๆ ทั้งน้ี พนกังานฝ่ายขายไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน
ประจ าและเงินจูงใจในการขายหรือค่าคอมมิชชัน่ซ่ึงก าหนดตามเป้าหมายการขายเป็นรายปีและมีการทบทวนเป็นประจ าทุก
ปีโดยการอนุมติัของฝ่ายบริหาร ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าคอมมิชชัน่ใหพ้นกังานฝ่ายขายโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดและจะ
จ่ายครบทุกงวดส าหรับการขายท่ีไดรั้บช าระเงินครบทั้งหมดแลว้เท่านั้น  

2)  ทีมงานขายของซิลลิคฟาร์มา  

 บริษทัมีการท าสญัญาส่งเสริมการขาย (Contract Sales Organisation Promotion Agreement) กบัซิลลิค 
ฟาร์มา เพ่ือใหซิ้ลลิคฟาร์มาเป็นผูรั้บผดิชอบในการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัในช่องทางร้านขายยาอิสระ(Independent 
Pharmacies) ทัว่ประเทศ โดยซิลลิคฟาร์มาเป็นผูจ้ดัหาและวา่จา้งทีมงานขายเพ่ือขายและส่งเสริมการขายผลิตภณัฑข์อง
บริษทัตามท่ีก าหนดในสญัญา ไดแ้ก่ Probac 7, PreBS, PreBO, Astacurmin, Multivitamin, YUUU Cleansing Mousse, ยาสี
ฟัน YUUU และ TS6 - Lady Health เป็นตน้ ใหแ้ก่ลูกคา้ประเภทร้านขายยาอิสระในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษทัจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีช่องทางประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีบริษทัและบริษทั
ยอ่ยจ าหน่ายผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร โบรชวัร์ แผน่พบั เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ รวมทั้งยงัสามารถติดตามขอ้มูล
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ข่าวสารของบริษทัและบริษทัยอ่ยผา่นช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์  www.interpharma.co.th และ
www.mariapetfood.com ; Facebook: Interpharma Thailand และ Intervetta: Line ID: @interpharma และ @intervetta 
นอกจากน้ี ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ Call Center ทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2634-0225, 08-2422-5999 
ระหวา่งเวลา 8:30 - 17:00 น. และทางอีเมล ์cs@interpharma.co.th  

 

2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไม่มี - 

2.5 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี -  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษทั และ
มูลค่าหุน้ของบริษทั นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไม่อาจทราบ
ไดใ้นขณะน้ีหรือเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัพิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมีความส าคญั
ต่อไปในอนาคต ความเส่ียงดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ รายได ้ผลก าไร สินทรัพย ์สภาพคล่อง แหล่ง
เงินทุน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษทั 

ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี 
หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายของรัฐและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต อนัเป็น
ความเห็นของบริษทัในปัจจุบนั ซ่ึงมิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้ ส าหรับขอ้มูลในส่วนน้ีท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยหรือคดัยอ่จากส่ิงพิมพห์รือจาก
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดยท่ีบริษทัมิไดท้ าการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

(1) ความเส่ียงด้านการปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ 

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยน ามาจ าหน่ายตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ผลิตภณัฑ ์ โดยตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐานและผลิตภณัฑไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นมาแลว้จากผูผ้ลิตนั้นๆ ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์สัง่ซ้ือหรือสัง่ผลิตจากต่างประเทศและบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นผูน้ าเขา้
มาเองนั้น ก่อนการน าเขา้มาเพ่ือจ าหน่าย บริษทัหรือบริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินการขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารตอ้งไดรั้บอนุญาตน าเขา้จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางตอ้งขอจดแจง้เคร่ืองส าอางกบั อย. ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหารสตัว ์ สารผสมล่วงหนา้และผลิตภณัฑสุ์ข
ศาสตร์ส าหรับสตัว ์ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกองควบคุมอาหารและยาสตัว ์ กรมปศุสตัว ์ และผลิตภณัฑย์าสตัวต์อ้งไดรั้บ
อนุญาตน าเขา้จาก อย. เป็นตน้ รวมทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของใบอนุญาตต่างๆ ท่ีไดรั้บในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

ดงันั้น การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีบงัคบัใชใ้น
ปัจจุบนั รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต จึงมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงบริษทัตอ้งมีการติดตามเพ่ือใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงบางคร้ังการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อาจท าใหบ้ริษทัมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี หากมีการตรวจพบวา่บริษทัไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยน ามาจ าหน่ายไม่ผา่นการข้ึนทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือไม่สามารถต่ออายใุบอนุญาตใดๆ ท่ีมีผลตอ่การการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลิตภณัฑ ์ ช่ือเสียง การด าเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
บริษทัจึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย กฏระเบียบ หลกัเกณฑ ์ และมาตรฐานในการควบคุมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัมีฝ่ายจดทะเบียนผลิตภณัฑแ์ละลิขสิทธ์ิเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการดงักล่าว 
รวมทั้งติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในกฏหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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บริษทัอยา่งใกลชิ้ด และมีการรายงานผูบ้ริหารใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลง และแนวโนม้การเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
อยา่งรวดเร็ว สม ่าเสมอ เพ่ือท่ีบริษทัจะไดเ้ตรียมการเพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ทนัท่วงที และไม่เป็นอุปสรรคตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

(2) ความเส่ียงจากการแข่งขันในตลาดผลติภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามมากข้ึน โดยใหค้วามส าคญัมากข้ึนกบั
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีเป็นทางเลือกเพ่ือเสริมภูมิคุม้กนัหรือบ ารุงร่างกายใหแ้ขง็แรง หลีกเล่ียงการใชย้าและผลขา้งเคียงจาก
การใชย้าในการรักษา รวมทั้งมีความใส่ใจดา้นความงามและรูปลกัษณ์ภายนอกเพ่ิมข้ึนตามก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ท าให้
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพและความงาม มีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมข้ึน มีผูป้ระกอบการเขา้มาในตลาดเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหส้ภาวะ
การแข่งขนัในตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพ / ความงามส าหรับคนและสตัว์
เป็นจ านวนมาก ทั้งผูป้ระกอบการท่ีมีโรงงานผลิตสินคา้ของตนเอง และผูป้ระกอบการท่ีมีการวา่จา้งผูรั้บจา้งผลิตสินคา้จาก
ภายนอกหรือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศมาจ าหน่าย รวมถึงบริษทัสาขาของบริษทัขา้มชาติท่ีมีตราสินคา้เป็นของตนเองใน
ประเทศไทย เป็นตน้ ส่งผลใหมี้ผลิตภณัฑใ์นตลาดจ านวนมากหรือมีสินคา้ทดแทนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั คุณสมบติัใกลเ้คียง
กนัในตลาดจ านวนมาก หลากหลายตราสินคา้ ประกอบกบัการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑต์่างๆ 
เป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้ต่างก็ตอ้งพฒันาสินคา้ใหท้นักบั
สถานการณ์ตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความนิยมและทศันคติต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ซ่ึงหากบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งทั้ง
ผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่ได ้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้ และผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั
ในระยะยาว 

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดก้ าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอผลิตภณัฑ์
ท่ีดีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายของหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พ่ือใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายไดค้รอบคลุมมากข้ึน ส่งเสริมผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งในดา้นภาพลกัษณ์และความ
น่าเช่ือถือและคุณภาพท่ีดีของผลิตภณัฑ ์ ใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาเพ่ือการสร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่ง วาง
ต าแหน่งทางการตลาดเพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของผลิตภณัฑ ์และการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึงของลูกคา้ใหม้ากข้ึน  เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การด าเนินกลยทุธ์ดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึนและสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

(3) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัมีการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินตราต่างประเทศในส่วนของการน าเขา้และการสัง่ผลิตสินคา้คุณภาพจาก
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย ไตห้วนั และเกาหลีใต ้ เป็นตน้ โดยมีการจ่ายช าระเป็นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
และดอลลาร์สหรัฐเป็นหลกั ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งหมดเป็นเงินสกลุบาท  

บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกลุเงินบาท
และสกลุเงินต่างประเทศมีความผนัผวนหรือค่าเงินบาทอ่อนตวั จะท าใหบ้ริษทัมีตน้ทุนค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน และหากบริษทัไม่
สามารถปรับราคาสินคา้ข้ึนไดต้ามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบต่อ
อตัราการท าก าไรของบริษทัได ้ รวมทั้งอาจเกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีค่าเงินบาท ณ วนัท่ีจ่ายช าระเงินค่า
สินคา้มีแนวโนม้อ่อนตวัลงกวา่วนัท่ีท าการบนัทึกบญัชีค่าซ้ือสินคา้  
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อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้
การติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโนม้ของอตัราแลกเปล่ียน
สกลุเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดแนวทางในการสัง่ซ้ือสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมีความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน ทั้งน้ี การสัง่ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศบางรายการ บริษทัมีการสัง่ซ้ือจากคู่คา้หรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ใน
ประเทศและมีการซ้ือขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี 
บริษทัอาจพิจารณาการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ในสภาวะท่ีอตัราแลกเปล่ียนมี
ความผนัผวนมาก ซ่ึงข้ึนกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารและเป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยจะมี
การสอบทานความเพียงพอของนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายเก็ง
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

(4) ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อี านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ร้อยละ 42.99 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย ซ่ึงสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าว เป็นสดัส่วนท่ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด 
รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษทัได ้ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเร่ืองอ่ืน
ท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้ เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียง 3 
ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทัอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ
ถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาได ้

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ านาจดงักล่าว บริษทัจึงได้
จดัโครงสร้างการบริหารจดัการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และไดก้ าหนดขอบเขตการด าเนินงาน การมอบอ านาจ
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทัจ านวน 4 
ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพ่ือท า
หนา้ท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสินใจ และพิจารณาอนุมติัรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งบริษทัได้
ก าหนดมาตรการการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจ ากดัการออกเสียงของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการวา่จา้งบริษทัผูช้  านาญการจากภายนอกท่ี
ปฏิบติังานเป็นอิสระและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีหลกัในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้
เป็นไปตามระบบท่ีไดก้ าหนดไว ้ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอ านาจในการ
บริหารงานของบริษทั นอกจากน้ี เม่ือบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ แลว้ บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั 
เป็นตน้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ทุกราย 

 

(5) ความเส่ียงจากการพึง่พาบุคลากรทีม่คีวามสามารถ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน มี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท าการตลาดและการจ าหน่ายในทุกช่องทางการจ าหน่าย มีความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละ
การคิดคน้ใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและสร้าง
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การเติบโตใหแ้ก่บริษทั อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษทัไม่สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวไ้ด ้หรือไม่สามารถ
หาบุคลากรมาทดแทนไดภ้ายในเวลาอนัเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญัได ้ 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากรดงักล่าวเป็นอยา่งดี  โดยไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากร การ
สร้างแรงจูงใจใหท้ างานกบับริษทัอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว การสนบัสนุนความกา้วหนา้ทางสายงานของบุคลากร ตลอดจน
การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล  นอกจากน้ี บริษทัมีการสรรหาบุคลากรใหม่
เพ่ือรองรับการขยายงานหรือเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีสูญเสียไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้บุคลากรท่ีเพียงพอกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ  
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษัท     
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 0.19 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 อาคารชุด 6.21 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 อุปกรณ์ส านกังาน 1.32 เป็นเจา้ของ ไม่มี  
 คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 0.03 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 ยานพาหนะ 10.88 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 0.06 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 0.07 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
บริษัทย่อย     
 ท่ีดิน    

โฉนดเลขท่ี 65654,65655, 65656, 65657, 
65658, 67274, 67275, 82711, 67461 
ตั้งอยู ่ต  าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  
เน้ือท่ีรวม 4-3-55 ไร่ 

109.34 เป็นเจา้ของ ติ ด ภ า ร ะ จ า น อ ง เ ป็ น
หลักประกันวง เ งินกู้ยืม
ระยะยาวกับสถาบันแห่ง
หน่ึง  เท่ากับ 109.34 ล้าน
บาท 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1.58 เป็นเจา้ของ ติ ด ภ า ร ะ จ า น อ ง เ ป็ น
หลักประกันวง เ งินกู้ยืม
ระยะยาวกับสถาบันแห่ง
หน่ึง  เท่ากบั 1.58 ลา้นบาท 

 อาคารโรงงาน 41.71 เป็นเจา้ของ ติ ด ภ า ร ะ จ า น อ ง เ ป็ น
หลักประกันวง เ งินกู้ยืม
ระยะยาวกับสถาบันแห่ง
หน่ึง  เท่ากับ 41.71 ล้าน
บาท 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 10.35 เป็นเจา้ของ ติ ด ภ า ร ะ จ า น อ ง เ ป็ น
หลักประกันวง เ งินกู้ยืม
ระยะยาวกับสถาบันแห่ง
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ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ  
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

หน่ึง  เท่ากับ 10.32 ล้าน
บาท 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 44.19 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 อุปกรณ์ส านกังาน 0.58 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 0.02 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5.04 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 0.01 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 ระบบน ้ า 0.85 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
 สินทรัพยร์ะหวา่งด าเนินการ 1.09 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
รวม 233.52   

4.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเพลง,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ทะเบียนต ารับ
ยารอโอนสิทธ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 27.02 ลา้นบาท โดยมีนโยบายตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยจ์ านวน 3 - 10 ปี  

4.3 เคร่ืองหมายการค้าทีส่ าคญั 

บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ส าหรับผลิตภณัฑข์องบริษทั จาก ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร (ช่ือใหม่เป็น 
ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์) จ านวน 7 เคร่ืองหมายการคา้ เป็นระยะเวลา 10 ปี (20 มิ.ย. 60 – 19 มิ.ย. 70)  และอาจต่ออายุ
ไดทุ้ก ๆ 10 ปี โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่  

รูปเคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้ากบัผลติภัณฑ์ของบริษัท 

 191104183 ผลิตภณัฑซิ์นไบโอติก 

 
191104184 ผลิตภณัฑซิ์นไบโอติก 

 181125311 ผลิตภณัฑร์วมสารอาหารเพื่ออวยัวะส าคญั (ช่วยควบคุม
ระดบัไขมนั) 

 
181125312 ผลิตภณัฑร์วมสารอาหารเพ่ืออวยัวะส าคญั (ช่วยบ ารุง

สมอง) 

 181125313 ผลิตภณัฑร์วมสารอาหารเพ่ืออวยัวะส าคญั (ช่วยควบคุม
ระดบัน ้ าตาลในเลือด) 

 
181125314 ผลิตภณัฑต์า้นอนุมูลอิสระและตา้นการอกัเสบ 
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รูปเคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้ากบัผลติภัณฑ์ของบริษัท 

 
181125310 ผลิตภณัฑย์าสีฟัน และผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติกเพื่อการ

ดูแลผิวหนา้ 

ปัจจุบนั บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินา) ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ MARIA ส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัและแมว โดยมี

รูปเคร่ืองหมายการคา้ คือ   

4.4 สัญญาทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

4.4.1 สัญญาเช่าพ้ืนทีอ่าคาร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารกบับุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทั
ยอ่ย เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

คู่สัญญาของบริษัท และ
บริษัทย่อย 

สถานที่เช่า 

ระยะเวลาการเช่า พ้ืนที่เช่า 
(ตร.ม.) อายุ 

สัญญาเช่า 
วันเร่ิม 
สัญญา 

วันส้ินสุด 
สัญญา 

บริษัท      
1. บริษทั นนัทนา  

พรอพเพอต้ี จ  ากดั 
140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9  
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

3 ปี 19 ต.ค. 2563 18 ต.ค. 2565 214.02 

2. บริษทั แกรนดนิ์ตแวร์ 
จ  ากดั 

140/10 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9  
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

2 ปี 1 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2564 146.00 

4.4.2 กรมธรรม์ประกนัภัยทรัพย์สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าประกันภัยความเส่ียงภัยส าหรับทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก ทุนประกนัรวม 57.98 ลา้นบาท ซ่ึงทุนประกนัของทรัพยสิ์นท่ีท าประกนัภยัครอบคลุมมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยด์งักล่าว สาระส าคญัของกรมธรรมป์ระกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี  

ประเภท
กรมธรรม์ 

บริษัทประกนั ผู้เอาประกนัภัย  ทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย 
ทุนประกนั 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกนัภัย 

1. กรมธรรม์
ประกนัภยั
ทรัพยสิ์น 
 

บริษทั ไทยศรี
ประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั 
 

 

 คุ้มครองความเสียหาย (All Risks) ต่อ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ ง คอมพิวเตอร์  
โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นของ
ผู ้เอาประกันภัย ภายในส านักงานของ
บริษทั ดงัน้ี 

2.98 9 เม.ย. 2563 - 
9 เม.ย. 2564 
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ประเภท
กรมธรรม์ 

บริษัทประกนั ผู้เอาประกนัภัย  ทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย 
ทุนประกนั 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกนัภัย 

 เลขท่ี 140/9, 140/10 อาคารไอทีเอฟทาว
เวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร  

 เลขท่ี 160/636-637 อาคารไอทีเอฟสีลม  
พาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร  

 
   คุม้ครองความเสียหาย (All Risks) ต่อสตอ็ก

สินค้าของบริษัทท่ีอยู่ในความดูแลของ 
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ภายใน
คลงัสินคา้ เลขท่ี 99/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-
ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ  าเภอบางเสา
ธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

25.00 9 เม.ย. 2563 - 
9 เม.ย. 2564 

  อินเตอร์เวทตา้  คุม้ครองความเสียหาย (All Risks) ต่อสตอ็ก
สินคา้ของอินเตอร์เวทตา้ท่ีอยู่ในความดูแล
ของ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ภายใน
คลงัสินคา้ เลขท่ี 99/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-
ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ  าเภอบางเสา
ธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

30.00 9 เม.ย. 2563 - 
9 เม.ย. 2564 

4.4.3 สัญญาตวัแทนจ าหน่าย  

บริษทัไดสิ้ทธิการเป็นตวัแทนจ าหน่าย - ผลิตภณัฑ ์TS6 -  (TS6 series)  ก ลุ่มผ ลิตภัณฑ์  Dermcare ก ลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์– Boiron 

4.4.4   สัญญาแต่งตั้งตวัแทนกระจายสินค้าและสัญญาส่งเสริมการขาย  

 บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เป็นตวัแทนกระจายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวในการกระจายสินคา้ท่ี
บริษทัจ าหน่ายในประเทศไทย 

4.4.5 สัญญาร่วมทุน 

บริษทัไดต้กลงเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนกนัตั้งกิจการคา้โดยใชช่ื้อวา่ “บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั”  ทุนจด
ทะเบียนจดัตั้งจ านวน 4 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินกิจการคา้ดา้นอาหารสตัวเ์ล้ียง  สร้างผลิตภณัฑแ์ละจดั
จ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูเ้ล้ียงและคู่คา้ภายในประเทศไทย กมัพชูา ลาว เมียนมา และเวยีดนาม(กลุ่ม CLMVT) เป็นหลกั เท่านั้น มี
สาระส าคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 
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4.4.6 สัญญาบริหารจดัการ 
บริษทัมีหนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นการจดัการและจดัท าบญัชีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่บริษทัยอ่ย  

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลก าไรและมี
โอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษทั หรือเป็นธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้แก่
บริษทั โดยตระหนกัถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน ผ่านการควบคุมและก ากบัดูแลการบริหารงานในบริษทัย่อย 
เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัได้
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงได้
ก าหนดนโยบายการควบคุมและก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน โดยบริษทัจะก าหนดโครงสร้าง
การบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ือควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม โดยการเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัในบริษทัยอ่ยหรือเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นส าคญั ส าหรับการลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัไม่มีนโยบายเขา้ไป
ควบคุมมากนัก การส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทัร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และข้ึนกบัขอ้ตกลง
ร่วมกนัเป็นส าคญั โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมนั้นๆ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัสูงกวา่ร้อยละ 
5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่ง
มีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

ข้อมูลทัว่ไป 

1. บริษัท   

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษัท อนิเตอร์ ฟำร์มำ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งส านกังานสาขา : (1) เลขท่ี 160/74-75 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นท่ี 10 ถนนสีลม แขวง
สุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

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

(3) เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

(4) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

(5) เลขท่ี 99/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง
เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรม
ความงามส าหรับคน และผลิตภณัฑสุ์ขภาพส าหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์

เลขทะเบียนบริษทั : 0107562000203 

โทรศพัท ์ : 02-634-0225 

โทรสาร : 02-634-0135 

เวบ็ไซต ์ : www.interpharma.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 103,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 103,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 0.50 บาท 
   

2. บริษัทย่อย   

1)  ช่ือบริษทั  : บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
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ท่ีตั้งส านกังานสาขา : (1) เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

(2) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

(3) เลขท่ี 99/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง
เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเภทธุรกิจ : การน าเขา้และจ าหน่ายอาหารและยาแผนปัจจุบนัของสตัว ์

เลขทะเบียนบริษทั : 0105549016191 

โทรศพัท ์ : 02-634-0225 

โทรสาร : 02-634-0135 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 5,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
   

2)  ช่ือบริษทั : บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายอาหารสตัวเ์ล้ียงท่ีท าจากปลาทูน่า 

เลขทะเบียนบริษทั : 0105561050612 

โทรศพัท ์ : 02-634-0225 

โทรสาร : 02-634-0135 

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 4,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
   

3)  ช่ือบริษทั : บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 197/1 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขสวสัด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย ์จ.สมุทรปราการ 

ประเภทธุรกิจ : ผลิต น าเขา้ จ าหน่าย ยาคน ยาสตัว ์

เลขทะเบียนบริษทั : 0115553015064 

โทรศพัท ์ : 02-425-1126 

โทรสาร : 02-425-8551 
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ทุนจดทะเบียน : 295,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 295,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
   

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์   

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

 

ผู้สอบบัญชี   

บริษทั : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพ่ิมทรัพย ์ (ประชาช่ืน 20) ถนน
ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท ์ : 02-596-0500 

โทรสาร : 02-596-0560  
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท เรียกช าระแลว้  103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้

สามญั 206,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  
   
7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564 
 

ล ำดบั รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายตฤณวรรธน์    ธนิตนิธิพนัธ์* 88,554,300 42.988 

2 นายพิริยรัชต ์ ภทัรกิตตเ์กษม 17,320,000 8.408 

3 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 10,000,000 4.854 

4 น.ส.พิมพภ์ทัรา ศุภพชัรวงศ ์ 7,000,000  3.398 

5 นายวทิยา เทพนิมิตร 5,708,400 2.771 

6 นายธ ารงชยั เอกอมรวงศ ์ 5,402,200 2.622 

7 นายภาววทิย ์ กล่ินประทุม 4,500,000 2.184 

8 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 3,169,200 1.538 

9 นายพลสิทธ์ิ  ตณัฑพ์นูเกียรติ 2,359,900  1.146 

10 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER 
SEGREGATED ACCOUNT 

2,150,000 1.044 

ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนๆ 59,836,000 29.046 
รวม 206,000,000 100.000 

*นายทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือตวัและช่ือสกลุ เป็น นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 
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(2)   สรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหุ้นของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม 2563 

ล ำดบั รำยช่ือ 
มกรำคม 2563 ธันวำคม 2563 กำรเปลีย่นแปลง 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร - - - - - - 

 คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

2 ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

3 ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน์1 - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

4 นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

5 ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์2 105,298,800 51.12 88,552,300 42.99 16,746,500  8.13 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

6 น.ส. สุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

7 น.ส. นภาภรณ์ เดชอคัราช - - 100  0.00 100  0.00 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

8 นางอภิร์มณ โพธ์ิศรี - - 100  0.00 100  0.00 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

9 น.ส. สุภาภรณ์ ฉนัวงษง์าม - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
รวมรายการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ
ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

105,300,800 51.12 88,554,500  42.99 16,746,700  8.13 

หมายเหตุ: 1ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน์ ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 แทนนายวิชยั อสัสรัตน์ กรรมการ
ท่ีไดล้าออก 
2ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ ช่ือและนามสกุลเดิม คือ ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลา ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือตวัและช่ือสกลุเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 

7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 
300 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาระหน้ีรวมทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะตอ้งไม่เกิน 460 ลา้นบาท วตัถุประสงคใ์นการช าระคืนหน้ี
เงินกูซ่ึ้งมีอยูใ่นปัจจุบนั และ/หรือใชใ้นการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั หรือ 
เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมิไดมี้การเสนอขายหุน้กู ้
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหลงัหกัส ารอง
ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายก าหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซ่ึงการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบริษทัผกูพนัอยู ่รวมทั้งขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ
ในอนาคต   

ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็น
วา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้นได ้โดยจะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหลงัหกัส ารอง
ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายก าหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซ่ึงการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบริษทัผกูพนัอยู ่รวมทั้งขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ
ในอนาคต  

ทั้งน้ี ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย อยูภ่ายใตอ้  านาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั คณะกรรมการบริษทัยอ่ยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษทั
ยอ่ย โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลไดเ้ป็นคร้ังคราว และใหค้ณะกรรมการบริษทัยอ่ยรายงานใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

โดยขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

รำยละเอยีด 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2563 2562 2561 
การจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน (ลา้นบาท) 46.02 38.11 11.57 
● เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้) - - - 
● เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 1/ 0.2234 0.185 0.09 

o อตัราการจ่ายหุน้ปันผล (หุน้เดิม : หุน้ปันผล) 2.50 : 1 - - 
o อตัราการจ่ายปันผลเป็นหุน้ (บาท : หุน้) 0.20 - - 
o อตัราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุน้) 0.0234 - - 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 89.99 92.95 37.92 
1/ปรับการค านวณเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเท่ากนัทุกงวด 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 คน โดยมี นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ เป็น
เลขานุการบริษทั ซ่ึงมีคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
3. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์ 1 กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
5. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์2 กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

1 ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายวชิยั อสัสรัตน์ ท่ีไดล้าออกจากต าแหน่ง โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563  

2 ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือตวัและช่ือสกุล เป็น ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 

ทั้งน้ี บริษทัมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
สามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั และมีกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559  

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 

นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์
พิทกัษพ์าณิช รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งได ้ ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง   

ทั้งน้ี ก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดสู้งสุดไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะ
พิจารณาจากเหตุผล และความจ าเป็นตามท่ีบริษทัเสนอ และอนุมติัเลือกกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ติดต่อกนัเกิน 9 ปีดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป 

 

 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ  ากดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจดัการ  หนา้ 58 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลการจดัการของบริษทั รวมถึงการก าหนดทิศทาง นโยบาย 
และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ และการติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยรวมถึงอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ี
ส าคญั ดงัน้ี  

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต 

2. พิจารณาอนุมติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจ าปีของ

บริษทั 

3. ก ากบัดูแลการบริหารงานและผลการปฎิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซ่ึง

ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดงักล่าว  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

4. จดัใหมี้นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้

นโยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม

ดว้ยความเป็นธรรม 

5. ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรม และปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล จรรยาบรรณ และ

นโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตหรือคอร์รัปชนัของบริษทั  พร้อมทั้งก ากบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และการใชอ้ านาจอยา่ง

ไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย  

6. ก าหนดอ านาจอนุมติัในเร่ืองต่างๆ นอกเหนือจากอ านาจท่ีไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวใ้น

ขอ้ก าหนดบริษทัฯ ไดแ้ก่ การอนุมติังบประมาณการลงทุน การด าเนินโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย ตลอดจนอนุมติัการเขา้ท าสญัญา ท่ีส าคญั รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกระหวา่งปี การแต่งตั้ง

กรรมการเฉพาะเร่ือง การก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั การก าหนดวนัประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนใด และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

8. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจผกูพนับริษทัได ้

9. พิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครบถว้น

และครอบคลุม ดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง

รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงดงักล่าว ตลอดจนจดัใหมี้การควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

10. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ี เก่ียวโยง

กนั ใหค้วามส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัตามอ านาจการอนุมติั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม 
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11. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองและของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งสม ่าเสมอ 

12. จดัใหมี้ระบบหรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผล

การด าเนินงาน เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

13. เป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี มีจรรยาบรรณ สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษทัฯ 

14. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทัฯ  

15. จดัใหมี้ระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 

และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการข้ึน

ไปถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะไดรั้บการแต่งตั้งโดยใชม้ติเสียงขา้งมากของคณะกรรมการบริษทัฯ 

16. ตอ้งรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

17. กรรมการบริษทัฯ ทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ 

18. พิจารณาอนุมติัการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนและ/หรือ ประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

19. พิจารณาอนุมติัท ารายการเก่ียวโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี 

ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรือ ประกาศ 

ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
20. จดัใหมี้การประชุมระหวา่งกนัของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ืออภิปรายทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการ หรือ 

ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และแจง้ผลแก่ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารทราบและด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว และรายงานแก่ท่ีประชุมทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

21. แต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพ่ือท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั ตามพระราชบญัญติั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

22. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและ
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการหรืออาจมอบหมายเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทันั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม
เล่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัไว ้
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหก้ารแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองการก าหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษทัแยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน บริษทัจึงก าหนดใหป้ระธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกนั โดยประธานกรรมการมี
บทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. ก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฎิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายของ บริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมาย ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอ
ขอ้มูลและเพียงพอท่ีกรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระและใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
รอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเดน็ในการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจดัสรรเวลาอยา่ง
เหมาะสม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผู ้
ถือหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั สนบัสนุนและเปิด
โอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ 
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

7. ดูแลใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และมีการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี 

8. เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง
ฝ่ายเท่ากนั 

9. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่ง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ตลอดจนสนบัสนุนการปฎิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษทัฯ 
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การประชุมของคณะกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

กรรมการ 
ปี 2563 

BOD AC NRC CG/SR RM AGM EGM 
1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร 9/9 

(100%) 
  2/2 

(100%) 
 1 

(100%) 
1 

(100%) 
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 9/9 

(100%) 
5/5 

(100%) 
2/2 

(100%) 
2/2 

(100%) 
 1 

(100%) 
1 

(100%) 
3. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์1 4/4 

(100%) 
3/3 

(100%) 
 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
- 1 

(100%) 
4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ  9/9 

(100%) 
5/5 

(100%) 
2/2 

(100%) 
2/2 

(100%) 
 1 

(100%) 
1 

(100%) 
5. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์2 9/9 

(100%) 
 2/2 

(100%) 
 1/1 

(100%) 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช  9/9 

(100%) 
   1/1 

(100%) 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช 8/9 

(89%) 
   1/1 

(100%) 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
กรรมการท่ีลาออก    
1. นายวชิยั อสัสรัตน์ 1 4/5 

(80%) 
2/2 

(100%) 
  1/1 - 1 

(100%) 
- 

BOD = คณะกรรมการบริษทั AC = คณะกรรมการตรวจสอบ RM = คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน CG/SD = คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื 
AGM = ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ EGM = ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
หมายเหตุ:  
1 ไดแ้ต่งตั้ง ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน์  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั แทน นายวิชยั อสัสรัตน์ ท่ีไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 โดยมี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
2 ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือตวัและช่ือสกุล เป็น ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 

 
การประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 
คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร  เพ่ือการเสนอขอ้คิดแห็นและแนวทางในการบริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการพฒันาดา้น
ต่างๆ ในปี 2563 มีการประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 คร้ัง  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงประธาน
กรรมการไดส้รุปผลการประชุมและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือทราบและแจง้ให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารทราบและด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว 
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การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

คณะกรรมการ AC NRC CG/SD RM 

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร - - ประธาน - 
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา ประธาน กรรมการ กรรมการ - 
3. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์1 กรรมการ - กรรมการ ประธาน 
4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ  กรรมการ ประธาน กรรมการ - 
5. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์2 - กรรมการ - กรรมการ 
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช  - - - กรรมการ 
7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช - - - กรรมการ 

BOD = คณะกรรมการบริษทั AC = คณะกรรมการตรวจสอบ RM = คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน CG/SD = คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้ริหารมีจ านวน 4 ท่าน และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและสมุห์บญัชี 1 ท่านประกอบดว้ย  

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์1 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรักษาการผูอ้  านวยการ

ฝ่ายการขายและการตลาด  
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
4. นางอภิร์มณ โพธ์ิศรี2 ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
5. นางสาวสุภาภรณ์ ฉนัวงษง์าม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและสมุห์บญัชี 

1 ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือตวัและช่ือสกุล เป็น ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 
2 ไดแ้ต่งตั้งนางอภิร์มณ โพธ์ิศรี ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 แทน นางสาวธนชัพรรณ 

เทียนทิพศิริ ท่ีไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563  
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โครงสร้างการจดัการภายในบริษทั (Organization Chart) 

แผนภาพโครงสร้างการจดัการภายในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 
 

ทั้งน้ี โครงสร้างการจดัการภายในของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาธุรกิจสู่ความยัง่ยนื 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. บริหารจดัการ ควบคุมดูแล และอนุมติัการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ าวนัทัว่ไปของบริษทั เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานของบริษทัเพ่ือประโยชน์ของบริษทั และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ค าสัง่ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัภายใตก้รอบของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

2. จดัเตรียมนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน
และอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั 

3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 

4. ดูแลใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงผลกัดนัใหมี้การพฒันาองคก์รและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์ร 
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5. มีอ านาจก าหนดและปรับเปล่ียนโครงสร้างการจดัการ การบริหารของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินการ
ของบริษทั และสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 

6. มีอ านาจวา่จา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง และก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับพนกังานในระดบัท่ีต ่ากวา่ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยอยูใ่นขอบเขตท่ีเป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของบริษทั 

7. มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่เก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทั เพ่ือใหก้าร
ปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายบริษทั ท่ีวางไว ้ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชนข์องบริษทัและเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการ
ท างานภายในองคก์ร 

8. มอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานและ/หรือด าเนินการในเร่ืองใดๆ แทนได ้ โดยอยูใ่นขอบเขตท่ี
เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ านาจอนุมติั หรือ ระเบียบขอ้ก าหนด หรือ ค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้

9. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั 

10. มีอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้ายด าเนินการต่างๆ และ/หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายปกติของบริษทั ในวงเงินท่ีไดรั้บการ
อนุมติัไว ้รวมทั้งมีอ านาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมติัการเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรือ การด าเนินการใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั ตามอ านาจ และ/หรือวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัไวจ้ากคณะกรรมการบริษทั 

11. มีอ านาจอนุมติัการลงทุนหรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ภายในวงเงินท่ีก าหนดจากคณะกรรมการบริษทัตามตารางอ านาจอนุมติั 

12. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท า
ข้ึนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

8.3. เลขานุการบริษัท 
นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ เป็นเลขานุการบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัและการฝึกอบรมของเลขานุการบริษทั โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  

บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
3) จดัท า และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายการการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
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4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วน
ไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
รายงานนั้น  

5) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแล  

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
(ก)    กรรมการ 
 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม 

รายละเอียด ปี 2563 
ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) 
ส าหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

 
 20,000 บาท/คน/เดือน 

ค่าเบีย้ประชุม ส าหรับกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (บาท : 
คร้ัง) 
(จ่ายเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมเท่านั้น) 

 

คณะกรรมการบริษทั 
● ประธาน 
● กรรมการ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 
● ประธาน 
● กรรมการ 

  
 22,500 บาท/คร้ัง/คน 
 15,000 บาท/คร้ัง/คน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
● ประธาน 
● กรรมการ 

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

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและพฒันาสู่ความยัง่ยนื 
● ประธาน 
● กรรมการ 

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
● ประธาน 
● กรรมการ 

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

ทั้งน้ี กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งบริหารหรือพนกังานของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัเป็นเงินเดือนในฐานะพนกังานของ
บริษทัแลว้ 
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2)  โบนสักรรมการบริษทั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจในการจดัสรรเงินค่าตอบแทนดงักล่าวส าหรับปี 2563 ใหแ้ก่กรรมการบริษทัตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ี ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จะตอ้งค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัในปีท่ี
ผา่นมา ประกอบกบัการเปรียบเทียบอา้งอิงบริษทัซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกบับริษทั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตาม
ขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั 
นอกจากน้ี เม่ือรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม โบนสักรรมการบริษทั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนของ
คณะกรรมการ รวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี  
 
 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ  ากดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจดัการ  หนา้ 67 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน ส าหรับปี 2563 ดงัน้ี   

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) 

โบนัสกรรมการ 
รวม 

(บาท) 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและ
พฒันาสู่ความยัง่ยืน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

240,000.00 135,000.00 - - 30,000.00 -  405,000 

2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 240,000.00 90,000.00 112,500.00 20,000.00 20,000.00 -  482,500 
3. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน์1 กรรมการอิสระ 100,000.00 40,000.00 45,000.00 - 10,000.00 15,000.00  210,000 
4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ  กรรมการอิสระ 240,000.00 90,000.00 75,000.00 30,000.00 20,000.00 -  455,000 
5. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์2 กรรมการเป็นผูบ้ริหาร - - - - - - - - 
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช กรรมการเป็นผูบ้ริหาร - - - - - - - - 
7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช กรรมการเป็นผูบ้ริหาร -                            - - - - - - - 
กรรมการที่ลาออก 

1. นายวิชยั อสัสรัตน์1 กรรมการอิสระ 140,000.00 40,000.00 30,000.00 - 10,000.00 -  220,000 
รวมเป็นเงิน 960,000.00 395,000.00 262,500.00 50,000.00 90,000.00 15,000.00  1,772,500 

1ไดแ้ต่งตั้ง ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั แทน นายวิชยั อสัสรัตน์ ท่ีไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
2
ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือตวัและช่ือสกลุ เป็น ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ืยประชุม  เน่ืองจากไดรั้บค่าตอบแทนในฐานพนกังานบริษทัแลว้ 
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจ านวน 4 คน ตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงัน้ี  

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและโบนสั 14.35 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 0.61 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ (ถา้มี) 1.04 

(2)  ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี -  

(3) นโยบายและวธีิก าหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
เป็นผูพิ้จารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร พร้อมทั้งเสนอหลกัการและจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั กล่าวคือ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจะสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเม่ือเปรียบเทียบค่าตอบแทนกบั
บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและบริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเพียง
พอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้ 

2) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 

1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออ
นุมติั โดยไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 3 ส่วน คือ  

1) ค่าตอบแทนรายเดือน ใหจ่้ายเป็นประจ าทุกเดือน ส าหรับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั   

2) ค่าเบ้ียประชุม ต่อคร้ังท่ีมาประชุม ส าหรับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั  

3) ผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน เช่น โบนสักรรมการ เป็นตน้ ซ่ึงจดัสรรโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัในปี
ท่ีผา่นมา ประกอบกบัการเปรียบเทียบอา้งอิงบริษทัอ่ืนซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกบับริษทั และค่าตอบแทนถวั
เฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษทั  
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การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทั โดยเปรียบเทียบกบัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการ
ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ โดยกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่เกินวงเงินงบประมาณตามมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และพิจารณาจดัสรรแก่กรรมการทุกคนตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบและความเหมาะสม โดยมี
ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัทบทวนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น เงินเดือน โบนสั 
เป็นตน้ เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวมีการก าหนดอยา่งเหมาะสมตามโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของบริษทั และพิจารณาเปรียบเทียบกบัตลาด ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลการส ารวจค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และ
หน่วยงานท่ีไดรั้บความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และก าไรสุทธิ 3 ปี 
ยอ้นหลงั รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย รวมทั้งพอเพียงท่ีจะจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้ 

8.5 บุคลากร 

1. จ านวนบุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 194 คน ตามล าดบั 
โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 52 
ฝ่ายบริหาร 2 
ฝ่ายการขายและการตลาด 32 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 8 
ฝ่าย Supply Chain & procurement 1 
ฝ่ายคลงัสินคา้ 1/ - 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 
ฝ่ายบริการลูกคา้ 4 
ฝ่ายจดทะเบียนผลิตภณัฑแ์ละลิขสิทธ์ิ 2 

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ  ากดั  19 
บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั 1 
บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 123 

รวม 194 

หมายเหตุ 1/ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัไดว้า่จา้งซิลลิค ฟาร์มา ท าหนา้ท่ีในการบริหารคลงัสินคา้แทนบริษทั จึงมีการโอนยา้ย
พนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ไปรวมกบัฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์แทน 
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ข. ค่าตอบแทนพนกังาน  

ในปี 2563 มีค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหาร 4 รายแรก คิด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 57.33 ลา้นบาท ดงัน้ี  

ค่าตอบแทน 
จ านวนเงิน 

(หน่วยลา้นบาท) 

เงินเดือนและโบนสัรวม 29.60 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1.21 
ผลประโยชน์อ่ืน 26.52 

ค. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จ ากดั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว ทั้งน้ีบริษทั
ไดเ้ร่ิมสมทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 

ง. ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี - 

จ.  นโยบายพฒันาบุคลากร 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานอยา่งยิง่ โดยค านึงถึงวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุด
ของบริษทั บริษทัจึงค านึงถึงการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหค้วามส าคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะของพนกังานทุกคน ทุกต าแหน่ง โดยจดักระบวนการฝึกอบรม การประชุม และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถ
ของพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9. 1    นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของ

บริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่
พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหมี้การจดัท านโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีข้ึนโดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการส าคญัตั้งแต่ โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี และ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอยา่งโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารองคก์ร ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ การด าเนินงานใดๆ ของบริษทัเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยครอบคลุมหลกัการ
ส าคญัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการใน 5 หมวด ดงัน้ี 

 
หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ โดยอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุก
รายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์และในฐานะผูถื้อหุน้หรือเป็นเจา้ของบริษทั ดว้ยวธีิการตาม
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้ โดยใหสิ้ทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ สิทธิในการ
ไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทัในรูปแบบต่างๆ การไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหนา้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยแต่ละ
หุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวย
ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.1) บริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละคร้ัง ภายในเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป โดยจะจดัหาสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสม
และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้มากท่ีสุด 

1.2) บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
โดยบริษทัจะประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีชดัเจนผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และบนเวบ็ไซตบ์ริษทั www.interpharma.co.th ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาพร้อม
ช้ีแจงเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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1.3) บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อยา่งเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้
ล่วงหนา้ ภายใน 21 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.interpharma.co.th ล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม 

1.4) บริษทัไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัและตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

1.5) บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเพ่ือสอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระ หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ของบริษทั ล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุม  

1.6) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มอบอ านาจแก่ตวัแทนผูถื้อ
หุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษทัตามท่ีเสนอ เป็นผูรั้บมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะตามรูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และผูถื้อหุน้ยงัสามารถ
ดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

1.7) บริษทัก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม และจดัใหมี้การใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเปิดใหผู้ถื้อหุน้
ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 

1.8) บริษทัสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

1.9) บริษทัสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั และส่งเสริมใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจ
นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

1.10) การประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะ ก่อน
การลงมติในวาระใดๆ ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีตอบประเดน็ขอ้ซกัถามและมี
การบนัทึกประเดน็ซกัถาม และขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัแสดงไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบได ้

1.11) บริษทัจดัใหมี้การบนัทึกเทปการประชุมผูถื้อหุน้ และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยแสดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกประเด็นค าถามค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือและนามสกลุของผูถ้าม
และผูต้อบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออก
เสียง และบตัรเสีย รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม และกรรมการท่ีลาประชุม โดยน าส่งส าเนา
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.interpharma.co.th ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

1.12) บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ทนัเวลา เพ่ือใหผู้ล้งทุน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูส้นใจทัว่ไป
ไดรั้บทราบผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ี หากผูถื้อหุน้
มีประเด็นค าถาม หรือ ขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อไดท่ี้ หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์โดยทางโทรศพัท ์
02-634-0225 หรือ อีเมล ir@interpharma.co.th 

 
หมวดที ่2   การปฏิบตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือราย
ยอ่ย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารง
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ต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิ
ออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิม
วาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดสิทธิของผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ เป็นไปตามท่ีระบุในหมวด
ท่ี 1 ของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

(1) การดูแลผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย  

1.1) บริษทัมีการดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจง้เบาะแส 
หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด ไดแ้ก่ ทางไปรษณีย ์ หรือน าส่งท่ี ประธานกรรมการบริษทั 
หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยูข่องบริษทั  หรือ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (อีเมล) 
comsec@interpharma.co.th หรือ ทางเวบ็ไชตบ์ริษทั www.interpharma.co.th ซ่ึงผูรั้บเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู ้
พิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง หรือด าเนินการส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงเป็น
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการ
ด าเนินการตามเน้ือหาหรือประเดน็ท่ีไดรั้บการร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือการสอบหาขอ้เท็จจริง 
พร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ หรือกรณีเป็น
ขอ้เสนอแนะท่ีพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือ มีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระ
การประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2) บริษทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ให้
ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพ่ิมหรือไม่เพ่ิมวาระท่ีผู ้
ถือหุน้ส่วนนอ้ยไดเ้สนอมา 
คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าตรา 89/28 ซ่ึงก าหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้และมี
สิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และเป็นการถือหุน้อยา่ง
ต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมดงักล่าวเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน และตอ้งถือครองหุน้
จนถึงวนัท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีสิทธิท าหนงัสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู ้
ถือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ได ้ การเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้นั้น ผูถื้อหุน้จะตอ้งระบุวตัถุประสงค ์ และรายละเอียด
ของเร่ืองท่ีเสนอ พร้อมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนป์ระกอบการพิจารณา 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการน าเร่ืองเขา้บรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่  
1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั โดยท่ีขอ้เทจ็จริงมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบั

ความไม่ปกติในเร่ืองดงักล่าว  
2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้ 
3) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษทัไดด้ าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง  
4) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษทั  
5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีก ากบั

ดูแลบริษทั  
6) เร่ืองท่ีขดักบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  
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7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือกรณีบริษทัตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมแลว้ไม่สามารถ
ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเร่ืองได ้  

8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติ
สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยท่ีขอ้เทจ็จริงยงั
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังก่อน  

9) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้  
10) เร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ืองท่ีซ ้ ากบัเร่ืองท่ีไดเ้สนอมาก่อนแลว้ เป็นตน้  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัจะแจง้เร่ืองดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังนั้น โดยจะระบุเหตผุลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าวไว ้
ขอ้เสนอท่ีจะไดรั้บการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เลขานุการบริษทัจะพิจารณากลัน่กรองและ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและสรุปใหค้วามเห็นเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยใหถื้อวา่ความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

1.3) ก าหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้
เสนอช่ือผา่นเลขานุการบริษทัล่วงหนา้ 3 - 4 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ดา้นคุณสมบติั และการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าตรา 89/28 ซ่ึงก าหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงหรือ
หลายคนซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และ
เป็นการถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมดงักล่าวเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน และ
ตอ้งถือครองหุน้จนถึงวนัท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั 

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลอดจนระเบียบของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆตามท่ีบริษทัก าหนด คุณสมบติัของกรรมการ ไดแ้ก่ มีความรู้ความสามารถ
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั มีประวติัการท างานท่ีดี 
มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสตัย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอ เป็นตน้ 

รายช่ือบุคคลใดท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทันั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลัน่กรอง
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาวา่จะน าเสนอรายช่ือใหแ้ก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือไม่ โดยใหถื้อวา่
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

1.4) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไป
ตามวธีิการท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และ
ในการเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชว้ธีิการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตั้งบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้
และในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู ้
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ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ
การเลือกตั้งในล าดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด ซ่ึงกรรมการท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.5) บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะเพิ่มวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อ
หุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสินใจ รวมทั้งไม่
จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้  
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัใชข้อ้มูลภายใน และมีมาตรการท่ีสามารถสร้างความ

มัน่ใจไดว้า่ นโยบายดงักล่าวเป็นท่ีรับทราบ และมีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด มีดงัน้ี 
(2) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
2.1) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนกังานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน  ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ใชข้อ้มูล
ภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และหา้มบุคคลดงักล่าวซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยตนเอง คูส่มรส บุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่วา่จะเป็นการซ้ือขายโดยตรงหรือทางออ้ม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง  

2.2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณชน ซ่ึงอาจมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่
ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าวโดยตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่วา่จะเป็นการซ้ือ
ขายโดยตรงหรือทางออ้ม จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณชนแลว้ 

2.3) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั ซ่ึงเป็นของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแจง้การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจ า 

2.4) คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือใหค้ณะกรรมการ
ไดพ้ิจารณาธุรกรรมของบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทั
โดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัของ
บริษทั 

 
หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ หรือ 
นกัลงทุน และพนกังานของบริษทั หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งขนัทางการคา้ สงัคม และชุมชน 
เป็นตน้ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี  
1.  ดา้นสิทธิมนุษยชน  

● บริษทัยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระท าใดๆ และไม่ส่งเสริมใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงบริษทัจะไม่ขอ้งเก่ียวกบั
หน่วยงาน องคก์ร หรือบุคคลใดท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน    
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● บริษทัส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผูด้อ้ยโอกาส 
และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหวา่งหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก  
2. ดา้นเคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา  

● พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้ อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลทางธุรกิจ และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ซ่ึงพนกังานตอ้งปกป้องกนัรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั หรือ คูค่า้ทางธุรกิจของบริษทั โดยภาระหนา้ท่ีใน
การป้องกนัรักษาขอ้มูลน้ี จะต่อเน่ืองไปจนถึงเม่ือพนกังานผูน้ั้นไดอ้อกจากบริษทั โดยจดัใหมี้การสมัภาษณ์ก่อนออกจาก
งาน พร้อมลงนามท าเป็นหนงัสือรับทราบไวด้ว้ย 

● บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจนท าใหเ้กิดความเสียหาย ตอ้งรับผิดทางกฎหมายใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 

● บริษทัไม่เรียกร้อง รับเอา หรือ ใชข้อ้มูลทางธุรกิจ ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือ ผดิศีลธรรม 
รวมถึงบริษทัจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้ของผูอ่ื้น  
3. ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั เช่น สิทธิในการขอ

ตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด โดยทุกๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

พนกังาน บริษทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความสามารถ
พนกังานทุกคนอยา่งต่อเน่ือง ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานทดัเทียม
บริษทัชั้นน า มีความสุขในการท างาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีผา่นมา 
บริษทัไดจ้ดัท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนนัสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนั เพ่ือ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เสริมศกัยภาพของพนกังานใหพ้ร้อมส าหรับการปฏิบติังานและรับมือกบั
สภาวะการณ์ในทุกดา้นท่ีอาจมีผลกระทบโดยองคร์วม นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส าคญักบัการรักษา
สุขภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ลูกคา้ บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหผู้ใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและราคา
เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื สร้างความพึงพอใจและความผกูพนั
แก่ลูกคา้ รวมทั้งจดัใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้ ค  าปรึกษาวธีิการ
แกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจอยา่งท่ีสุดในสินคา้และบริการ
ระดบัมาตรฐานสากล 

คู่คา้ บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต ค ามัน่ท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด โดย
ยดึถือการปฏิบติัตามสญัญาต่อคูค่า้อยา่งยติุธรรม สร้างความไวว้างใจ ความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือท่ีดี เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว และมี
นโยบายในการส่งมอบสินคา้ตามคุณภาพและตรงตามก าหนดเวลา 
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คู่แข่งทางการคา้ บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาท
ใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

เจา้หน้ี บริษทัรักษาค ามัน่สญัญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขและหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้ง
เจา้หน้ีทางธุรกิจ เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน เป็นตน้ และนอกจากน้ี บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของเจา้หน้ี เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ีอีกดว้ย 

สงัคมและส่วนรวม บริษทัจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและถือมัน่ในการพฒันา
คุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึนในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัไดเ้ขา้ไปด าเนินงานเพ่ือสงัคมในดา้นต่างๆ รวมทั้ง
การช่วยเหลือบรรเทาอุทกภยัและสาธารณภยั นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีท่ีท าประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสงัคมใหเ้ติบโตเคียงคู่
กนัไปอยา่งย ัง่ยนื แมก้ระทัง่ในช่วงท่ีเกิดภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ บริษทัก็ยงัคงด าเนินกิจกรรม
เพ่ือชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค ์ ความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการเพ่ือสงัคมใหมี้ประสิทธิผล ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสงัคมสูงสุด 

ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัร่วมดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการใชท้รัพยากรอยา่งรู้
คุณค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื อาทิ การน ากระดาษใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้นงาน
ชัว่คราวท่ีไม่เป็นทางการ การส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ พร้อมทั้ง ส่งเสริมใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  บริษทัก าหนดใหมี้นโยบายรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้พบเห็น สงสยั หรือไดรั้บผลกระทบจากการ
กระท าท่ีผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระท าท่ีส่อถึงการทจุริต หรือพฤติกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ไดมี้
ช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสมายงับริษทั โดยผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน ไดแ้ก่ ผูพ้บเห็น ทราบเบาะแส หรือสงสยัโดย
สุจริต ไม่วา่ตนเองจะไดรั้บความเสียหายหรือผลกระทบหรือไม่ก็ตามจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึง
การทุจริต 
  ผูท่ี้พบเห็นการละเมิดสามารถแจง้การพบเห็นดงักล่าวต่อคณะกรรมการตามช่องทางท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ี เร่ืองท่ี
ถูกแจง้เขา้มาจะถูกน าเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่อไป และผูร้ายงานจะไดรั้บการคุม้ครองจากบริษทัอยา่งดี
ท่ีสุด 
  มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 

● บริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน เป็นความลบั 
● บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
● ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 
● บริษทัจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน ไม่วา่จะโดยการปล่ียนแปลง

ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติั
อยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือ ร้องเรียนการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน 
(1) ทางไปรษณีย ์หรือน าส่งท่ี 

 ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 140/9 - 10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

(2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ อีเมล comsec@interpharma.co.th 
(3) เวบ็ไซตข์องบริษทั www.interpharma.co.th  
กระบวนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสู่การพฒันาและ
สร้างความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร ดงัน้ี 
 (1)  เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอ้เทจ็จริง เป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวนขอ้เท็จจริง และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน
ไดท้ราบ 
(2)   หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ขอ้มูล หรือหลกัฐานท่ีมีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้า่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผิดจริง 
บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และพิสูจนต์นเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติม ท่ีแสดงให้
เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดตามท่ีถูกกล่าวหา 
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(3)   หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผิดจริง ผูก้ระท าผิดไม่วา่จะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ถือวา่เป็นการกระท าผิด
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้ และหากการกระท าผิดนั้นเป็นการกระท าท่ีผดิต่อ
กฎหมาย ผูก้ระท าผิดนั้นอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวนิยัตามระเบียบของบริษทั ค าตดัสินของ
คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอนัส้ินสุด 
(4)   การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ หรือ เลขานุการบริษทั รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือ
ทราบและรายงานผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงเป็นผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง 
 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลท่ีส าคญั
ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยท าการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของ
บริษทัต่อผูถื้อหุน้ และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งสารสนเทศท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี เช่น งบการเงิน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ 
การไดม้าจ าหน่ายไป การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเพ่ิมทุน/การลดทุน การออกหลกัทรัพยใ์หม่ การซ้ือหุน้คืน เป็นตน้ ให้
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเผยแพร่ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2. คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหบ้ริษทัจดัท าค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบ
ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิง่ข้ึน 
นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

3. จดัท ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัชีในรายงานประจ าปี  

4. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ใหบ้ริษทัทราบ ผา่นเลขานุการบริษทั เพ่ือท า
การเก็บรักษาและรวบรวมเสนอใหป้ระธานกรรมการบริษทั รับทราบ  

5. คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และใหก้รรมการแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
ทราบทุกคร้ัง  

6. เปิดเผยวธีิการสรรหากรรมการและวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  
7. เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ และ

จ านวนคร้ังการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล  
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8. เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจ านวน
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

10. เปิดเผยรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบายแก่ผูถื้อหุน้โดยแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปี  

11. เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส าคญัต่างๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศผา่น
ระบบ Setlink ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 
ข้อมูลขั้นต ่าทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษทั 
นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทั

จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืน เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระท าอยา่งสม ่าเสมอ
และน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ 
รวมทั้ง นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นปัจจุบนั โดยหากผูถื้อหุน้ตอ้งการ
ขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ผา่นทางอีเมล ir@interpharma.co.th และเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารไดพ้บปะกบันกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั และนกัวเิคราะห์อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหรั้บทราบผลการด าเนินงาน 
งบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโนม้ใน
อนาคต และในปี 2563 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานและส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ 
ต่อนกัวเิคราะห์ นกัลงทุน ดงัน้ี 

กิจกรรม จ านวนคร้ัง 

ประชุมกบันกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) 7  

เขา้ร่วมกิจกรรมงาน Opportunity Day 3 

สมัภาษณ์พิเศษส่ือมวลชนผา่นช่องทางต่างๆ  7 

จดัท าจดหมายข่าวท่ีเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษทั 7 

พบกองทุน / นกัลงทุน แบบ one-on-one  8 

นกัลงทุนหรือผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลต่างๆ จากฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ได ้4 ช่องทาง 
1.  จดหมาย: บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
2.  E-mail: ir@interpharma.co.th 
3.  โทรศพัท ์: 02-634-0225 
4.  เวบ็ไซต ์: www.interpharma.co.th 
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ใหก้บับริษทั โดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวาง
แผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร 
ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ  

2) คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนกรรมการเพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคล ท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษทัใหมี้
จ านวนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด แตต่อ้งประกอบดว้ยกรรมการจ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

3) ปัจจุบนัโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 คน 
และกรรมการอิสระจ านวน 4 คน โดยมีสดัส่วนของกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  กรรมการ
อิสระดงักล่าวสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ ท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงใน
การพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั ทั้งน้ี 
กรรมการอิสระของบริษทัจ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย ซ่ึงจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไวใ้หมี้
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และใหมี้จ านวนกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน รวมทั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ 

4) คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้จะพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็นตามท่ีบริษทัเสนอ และอนุมติัเลือกใหก้รรมการอิสระดงักล่าวเป็นกรรมการ
อิสระต่อไป 

5) คณะกรรมการไดพิ้จารณาแบ่งอ านาจและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการ
บริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนใน
ดา้นความรับผดิชอบระหวา่งการก าหนดนโยบาย การก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาท
หนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ี
ผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดร่้วม
บริหารงานปกติประจ าวนั แต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นทางประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับผดิชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัภายใตก้รอบอ านาจท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาสู่ความยัง่ยนื และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   เพ่ือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาหรือรับทราบ โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้บงัคบัของ
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย (Charter) เพ่ือก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอ านาจอนุมติัท่ี
คณะกรรมการก าหนด ซ่ึงไดเ้ปิดเผยกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ไดมี้การ
ประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

7) คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประชุมระหวา่งกนัของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ืออภิปรายทัว่ไป
เก่ียวกบัการจดัการหรือการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึง ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล
กิจการ การปรึกษาหารือหรือแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระเพ่ือปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ าปีทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และแจง้ผลแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ทราบและด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว และรายงานแก่ท่ีประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป  

8) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ี
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท า
หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงาน
ประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ  
● คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาใน

การก ากบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงไดก้ าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ดงัน้ี 
1. นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั  

2. นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยบริษทัจะส่งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เขา้ร่วมเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย เพ่ือควบคุมดูแลและก าหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงาน
หน่ึงของบริษทั โดยจ านวนบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทั
ยอ่ยหรือเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นส าคญั 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาสู่ความยัง่ยนื และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนมีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมี
ประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ โดยกรรมการ
ตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั 
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมใหก้ารพฒันาระบบรายงานทางการเงินและมาตรฐานบญัชีเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงการสอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ี
เพียงพอ รัดกมุ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัใชบ้ริการงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยปฏิบติังาน ซ่ึงรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี เป็นประจ า โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีพิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม โดยค านึงถึงความหลากหลาย 
ทางดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและการอุทิศเวลา 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป รวมถึงการสรรหา คดัเลือก พิจารณาคุณสมบติัของผูบ้ริหารสูงสุดท่ี
เหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาก าหนด
นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการด าเนินงานของบริษทัโดยรวม และเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและธุรกิจ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนืมีหนา้ท่ี ก ากบั ดูแลบริษทัใหก้ารด าเนินธุรกิจของ
บริษทัมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อสาธารณชนใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ อีกทั้ง
ยงัเป็นการสนบัสนุนนโยบายการเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื  อนัเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ
สงัคม เพ่ือใหเ้กิดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื ท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงยอมรับกนัโดยทัว่ไป รวมทั้งไม่เป็นท่ีขดัแยง้กบักฎหมายต่างๆ ท่ีบริษทัยดึถือปฏิบติั 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ติดตาม ความเส่ียงท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจท่ีมา
จากทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้เพ่ือจดัล าดบัความ
เส่ียง และมีวธีิจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงซ่ึงมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นหวัหนา้ของ
คณะท างานมีการส่ือสารใหก้บัพนกังานในบริษทัทราบและตระหนกัต่อความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อบริษทั เพ่ือ
ช่วยกนับริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 

3.  การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
1) บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษทัก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทั้งปีเพ่ือใหก้รรมการสามารถ

จดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม หรืออยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัตามความจ าเป็น โดยจะแจง้ล่วงหนา้เพ่ือใหก้รรมการจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

2) บริษทัสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทั้งหมดใน
แต่ละปี  

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง ตอ้งมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  
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4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหป้ระธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้ 

5) ประธานกรรมการร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั เป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยดูแลใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  และดูแลใหก้รรมการบริษทัไดรั้บ
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

6) คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การพิจารณาวาระทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์ ภารกิจหรือกลยทุธ์ของ
บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และ/หรือการทบทวนกลยทุธ์ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

7) ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมมีบทบาทในการเป็นผูน้ าและควบคุมการประชุมให้
เป็นไปอยา่งราบร่ืน สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ การตดัสินใจไม่ถูก
โนม้นา้วโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจดัสรรเวลาใหก้รรมการอภิปรายสาระส าคญัอยา่งเพียงพอ 

8) คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหาร
ระดบัสูงส าหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

9) เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทั เป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมี้ความละเอียดถูกตอ้ง
มากท่ีสุดได ้ รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารความลบัของ
บริษทั ณ ส านกังานเลขานุการ และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

 

4. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและการพฒันาความรู้ 
1) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร 

การประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลทั้ งแบบคณะ และรายบุคคล 
(ประเมินตนเอง) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ  
การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หวัขอ้หลกั ต าม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ (1)โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบั
ฝ่ายจดัการ (6)การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี  

1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแบบทั้งคณะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
2. เลขานุการบริษทัสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมนิตนเอง)  
การประเมินผลก ารปฏิบติังานของกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ไดแ้บ่งการประเมินเป็น

เป็น 6 หวัขอ้หลกั ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ (1)โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
(2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 
1. กรรมการบริษทัประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2. เลขานุการบริษทัสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัรายบุคคลต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแลแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 
ในปี 2563 บริษทั ไดจ้ดัท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
- ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั แบบทั้งคณะ 
- ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

ผลการประเมินมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
ช่วงคะแนน ความหมาย 

91% - 100% ดีเยีย่ม 
81% - 90% ดีมาก 

71% - 80% ดี 

60% - 70% พอใช ้

ต ่ากวา่   59% ควรปรับปรุง 

 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและแบบรายบุคคล(ประเมินตนเอง) มีคะแนนอยู่
ในระดบั 85.41% ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั แบบรายบุคคล(ประเมิน
ตนเอง) มีคะแนนอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียมากกวา่ 85.71% ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์มาก โดยมีความเห็นวา่ คณะกรรมการบริษทัมีความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น และครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงมี
ความเพียงพอเหมาะสม ในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัพิจารณาไดจ้ากการก ากบัดูแล
ใหก้ารท างานของฝ่ายจดัการสามารถด าเนินไดต้ามกลยทุธ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษทั 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดมี้ความเห็นใหพ้ฒันาการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดย
ให้มีการพฒันาและฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดบัการปฏิบติังาน ให้เป็นไปตาม
แนวทางมาตรฐานสากล และตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้
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2) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานประจ าทุกปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั และ

พิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
3) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ใหแ้ก่กรรมการบริษทัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ใหไ้ดค้วามรู้ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ นวตักรรม การบริหารจดัการ
แนวใหม่ของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัตลอดเวลา สามารถน าความรู้มาปรับใชใ้หเ้หมาะสม  ปัจจุบนั กรรมการบริษทัท่ีเขา้รับการ
อบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการในหลกัสูตรกรรมการ โดยมีรายละเอียดประวติัการอบรมกรรมการแสดงใน
หวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทั” และ“รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร” ในแนบรายงาน 56-1  และในปี 2563 
กรรมการท่ีเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  คือ นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ กรรมการ
อิสระ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง หลกัสูตรการอบรม IOD 

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการ /  
กรรมการอิสระ 

DAP 124/2016 
DCP 211/2015 

2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ ITG 15/2020 
DCP 244/2017 

3. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน ์ กรรมการอิสระ FSD 11/2011 
4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ  กรรมการอิสระ BNCP 10/2020 

DCP  277/2019 
AACP  34/2019 
DAP 91/2011 

5. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ กรรมการเป็นผูบ้ริหาร DCP 167/2012 
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช กรรมการเป็นผูบ้ริหาร DAP 152/2018 
7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช กรรมการเป็นผูบ้ริหาร DAP 152/2018 

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

 
4) การสรรหากรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม

วาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
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1. คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นต่างๆ คือ 
● ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 
● การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgment) 
● ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
● ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
● คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความส าคญั 

2. ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถก าหนด กลยทุธ์ 
นโยบาย และก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ 

● ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) 
● ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
● การบริหารจดัการองคก์รรวมถึงการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ (Organization and Human 

Resource Management) 
● การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
● การจดัการในภาวะวกิฤต (Crisis Management) 
● ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge) 
● ความรู้ดา้นการตลาดทั้งภายในและระหวา่งประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing) 
● การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
● ความรู้และความช านาญเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัในระยะ 3-5 ปี ขา้งหนา้ รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น 
ความรู้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Health and 
Safety Regulations) การวจิยัและพฒันา (Research & Development) ความรู้เก่ียวกบัการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ใหย้ดึถือแนวทางปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์กระบวนการและวธีิการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษทั 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียม
กนั คือ หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้การลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษทัเป็น
รายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัทีละคน 

3.  บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเท่าจ านวน
กรรมการบริษทัท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกิน
จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเน่ืองจากเหตุอ่ืน นอกจาการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึง
เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัซ่ึงตนแทน  
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ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการบริษทัท่ียงัเหลืออยู ่

 
5. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลการจดัการของบริษทั รวมถึงการก าหนดทิศทาง นโยบาย 

และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้ และการติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท า
หนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทาง
บญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/หรือ
ผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทุก
ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้ ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยจดัใหมี้ 

2) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
การก ากบัดูแลกิจการมีการก าหนดเป็นนโยบายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้

ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว
เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3) จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัยดึมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร (www.interpharma.co.th. หมวด IR) เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน ต่อลูกคา้ ต่อคูค่า้ ต่อคู่แข่งทางการคา้ และต่อสงัคมส่วนรวม ทั้งน้ี บริษทั
ไดมี้การประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทาง
ดงักล่าว 

4) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ และพิจารณามาตรการป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไดก้ าหนดใหก้รรมการตรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการระหวา่งกนั นอกจากน้ี 
บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด และมีนโยบาย
หา้มไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารน าขอ้มูลของบริษทัไปใชไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี 
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5) ระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายในเพ่ือการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยบริษทัไดว้า่จา้งบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ควอนตั้ม พอยท ์ คอนซลัติ้ง จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม โดยผูต้รวจสอบ
ภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ระบบท่ีวางไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  

6) การบริหารความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร โดยประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงขององคก์รเพ่ือจดัการ

ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ โดยมีการจดัประชุมทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทั 
เพ่ือร่วมกนัประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทั เหตุการณ์ท่ีอาจท าใหอ้งคก์รเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร โดยมีหลกัการก าหนดวา่หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามแผนท่ีก าหนดแลว้ บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและลดความ
สูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

6. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจ วา่ บริษทัมีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบ

ในต าแหน่งผูบ้ริหาร หรือ หวัหนา้งานท่ีส าคญัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีเหมาะสม  โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอก
บริษทั 
 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
  โครงสร้างกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาสู่ความยัง่ยนื และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวมีสิทธิ
หนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์1 กรรมการตรวจสอบ  
3. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ กรรมการตรวจสอบ  

1 ไดแ้ต่งตั้ง ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน์  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิชยั อสัสรัตน์ ท่ีไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 
1 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
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โดยมี นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน โดย นายอมรศกัด์ิ เกตจุรูญ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวทิยาลยัชิ
คาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีนางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง กรรมการตรวจสอบซ่ึง
พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก ใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอยู่
รักษาการในต าแหน่งเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนต าแหน่ง กรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้
เลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ด ารง
ต าแหน่งแทนนั้นจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit)    ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไป 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 

หลกัทรัพย ์หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตุโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฎิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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7. พิจารณา คดัเลือก แต่งตั้ง บริษทัภายนอกเพ่ือความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบริษทัภายนอกดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายในโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

8. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือ เลิกจา้ง รวมทั้งการประเมินผลงานของบริษทัภายนอก
ท่ีท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน  

9 อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน และกฎบตัรของผูต้รวจสอบภายใน 
10. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง หรือ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
11. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงไดว้า่จา้ง บริษทั ควอนตั้ม พอยท ์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กบับริษทัเป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

 
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่าน และตอ้งมีกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
3. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

โดยมี นางอภิร์มณ โพธ์ิศรี ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ โดยผา่น
การพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

 ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การสรรหา 
1.  พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการสรรหากรรมการบริษทั และ ผูบ้ริหารสูงสุด 
2.  พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยใหมี้

ความเหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษทั และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3.  พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/

หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม โดยค านึงถึงความหลากหลาย ทางดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและการอุทิศเวลา 

4.  สนบัสนุนใหบ้ริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษทั 

5.  พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ชุดยอ่ย เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเม่ือมีต าแหน่งวา่งลง 

6.  พิจารณาคุณสมบติัของผูบ้ริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั รวมทั้งสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงดงักล่าว เม่ือมีต าแหน่งวา่งลง โดยใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นการศึกษา 
ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ตลอดจนน าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจมาประกอบการ
พิจารณาดว้ย 

7.  พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั พร้อมทั้งรายช่ือผูท่ี้ เหมาะสมท่ีจะ
ไดรั้บการพิจารณาสืบทอดต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเม่ือต าแหน่งวา่งลง 

8.  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
  

การพจิารณาค่าตอบแทน 
1.  ดูแลใหก้รรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั โดยกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีและความรับผดิชอบเพ่ิมข้ึน ควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น 

2.  ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของกรรมการ โดยเช่ือมโยง
ค่าตอบแทนกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการด าเนินงานของบริษทัโดยรวม และเปรียบเทียบกบับริษทัใน
ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือใหส้ามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมี
ความสามารถ มีคุณภาพและศกัยภาพ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

3.  พิจารณาอนุมติั และทบทวนโครงสร้างองคป์ระกอบค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี และพิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
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4.  รับทราบเกณฑแ์ละแนวทางจดัสรรงบประมาณโบนสั (Performance Bonus) และการปรับเงินเดือน
ประจ าปีของพนกังานและผูบ้ริหารข้ึนไป  โดยพิจารณาจากปัจจยัองคป์ระกอบดา้นต่างๆ อาทิ ผลประกอบการของบริษทั 
อุตสาหกรรมเดียวกนัหรืออุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียง เป็นตน้ เพ่ือจดัท าภายใตก้รอบงบประมาณประจ าปีและหลกัการบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีผลตอบแทนรวม (Total Compensation) ตามท่ีบริษทัก าหนด 

5.  ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรปีละ 1 คร้ัง หรือ ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

  
3) คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนืมีจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง ประเภท
กรรมการ 

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื กรรมการอิสระ 
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื กรรมการอิสระ 
3. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน ์ กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื กรรมการอิสระ 
4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื กรรมการอิสระ 

  
วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนืมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนืซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนื 
1.  พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติัในเร่ือง นโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายเพ่ือพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั นโยบาย
และแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพ่ือก่อใหเ้กิดความโปร่งใสเป็น
ธรรมและสนบัสนุนการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

2.  ดูแลใหฝ่้ายบริหารจดัการน านโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ ในขอ้ 1 ไปใชพ้ฒันาบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  โดย
นโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 
หรือ เก่ียวขอ้งและเทียบเคียงไดก้บัมาตรฐานสากล 

3.  ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัท่ีดี
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

4.  ติดตามและสัง่การในกรณีท่ีการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบติัตาม
นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีวางไว ้
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5.  ติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานขององคก์ร ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการบริษทั และองคก์รภายนอกตามความเหมาะสม 

6.  ก ากบัดูแลใหมี้นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
7.  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือ

ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 
8.  ใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอนัเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังานดา้นการพฒันาสู่

ความยัง่ยนื 
9.  มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือ บุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุม 

หรือ ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
10.   การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
11.  พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาความยัง่ยนืปีละ 1 คร้ัง หรือ ตาม

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
   

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 
2. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3. น.ส.สุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4. น.ส.นภาภรณ์ เดชอคัราช กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
1ไดแ้ต่งตั้ง ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน ์ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียงแทน นายวิชยั อสัสรัตน ์ท่ีไดล้าออกเม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2563 

โดยมี นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเส่ียงอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 
ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.  ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Risk Appetite) และระดบัความ

เส่ียงสูงสุดท่ีองคก์รจะยอมรับ (Risk Tolerance) และน าเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองคก์รท่ีส าคญั 

2.  วางกลยทุธ์และแผนการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความ
เส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และก ากบัดูแลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้

3.  ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารและ
ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัก าหนด ตลอดจนการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
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4.  สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่องคก์รมีการจดัการความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ 
และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

5.  พิจารณาการปรับปรุง แกไ้ข และใหค้วามเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเส่ียง
ดา้นต่าง ๆ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

6.  รายงานสถานะความเส่ียงของบริษทั แนวทางท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข รวมถึงผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

7.  ก ากบัดูแล สนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงของบริษทั และทบทวนความ
เพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.  มีอ านาจในการจดัตั้งคณะท างานเพ่ือท าหนา้ท่ีดา้นบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9.  ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
10. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีส าคญั การประเมินสถานะความ

เส่ียงการบริหารความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการด าเนินงาน รวมถึงวธีิป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว 

11.  ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
12. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงปีละ 1 คร้ัง หรือ ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
● คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม

วาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

1) คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นต่างๆ คือ 
● ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 
● การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgment) 
● ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
● ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
● คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความส าคญั 

2) ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทุธ์ 
นโยบาย และก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น 
● ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) 
● ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
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● การบริหารจดัการองคก์รรวมถึงการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ (Organization and Human 
Resource Management) 

● การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
● การจดัการในภาวะวกิฤต (Crisis Management) 
● ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge) 
● ความรู้ดา้นการตลาดทั้งภายในและระหวา่งประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing) 
● การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
● ความรู้และความช านาญเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัในระยะ 3-5 ปี ขา้งหนา้ รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น 
ความรู้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Health and 
Safety Regulations), การวจิยัและพฒันา (Research & Development), ความรู้เก่ียวกบัการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ใหย้ดึถือแนวทางปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์กระบวนการและวธีิการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษทั 
 

● คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 
บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทั คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ เขา้ร่วม
ในคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูท่ี้จะ
มาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวฒิุการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระ
คนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด
ขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใด
ในท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม ส าหรับการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ  ากดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ / 9 การก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ 98 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การใหบ้ริการวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ (4) หรือขอ้ (6) คณะกรรมการบริษทัอาจผอ่นผนัใหไ้ด ้หากเห็นวา่การ
แต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นเป็นอิสระ และบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

ก)   ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพ ท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

ข)   เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ  
ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ   
ทั้งน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดย

จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปีของบริษทั 

 

● กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทั หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 ท่าน เพื่อ

ท าหนา้ท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และตอ้งไม่เป็น
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 

● ผู้บริหารระดบัสูงสุด 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจ โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถ
บริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีบริษทัก าหนดไวไ้ด ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้รรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ นอกจากน้ี การแต่งตั้งหวัหนา้หรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบั
งานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
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9.4 การก ากบัดูแลงานการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ก)   กลไกการก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลก าไร
และมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษทั หรือเป็นธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) 
ใหแ้ก่บริษทั โดยตระหนกัถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน ผา่นการควบคุมและก ากบัดูแลการบริหารงานในบริษทั
ยอ่ย เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ดงันั้น บริษทั
จึงไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมและก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
บริษทัก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ือควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี  
 การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1.1 บริษทัจะส่งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือควบคุมดูแลและก าหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็น
หน่วยงานหน่ึงของบริษทั โดยจ านวนบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเป็นไปตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยหรือเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นส าคญั ส าหรับการลงทุนใน
บริษทัร่วม บริษทัไม่มีนโยบายเขา้ไปควบคุมมากนกั การส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทัร่วม
จะพิจารณาตามความเหมาะสม และข้ึนกบัขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นส าคญั โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมี
คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ  

1.2 ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
- ติดตามการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของ
บริษทัไดก้ าหนดไว ้ 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีตามแต่ท่ีคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นก าหนด  

- พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินงานทัว่ไปตามธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น ตามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและ
บริษทั ยกเวน้การพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณีก่อนด าเนินการ  
(1) การท ารายการของบริษทัยอ่ย ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั1และประกาศการไดม้าและ

จ าหน่ายไป2  

                                                           
1  ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม 

2  ประกาศรายการไดม้าและจ าหน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท า

รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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(2) การท ารายการซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย ไดแ้ก่  
- การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บุคคล

อ่ืน  
- การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
- การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์ สิทธิเรียกร้องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อความเสียหายของ

บริษทัยอ่ย  
- การกูย้มืเงิน การใหกู้ย้มืเงิน การค ้าประกนั การก่อภาระผกูพนั หรือการใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษทัอ่ืนท่ีมีผลตอ่ฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  
- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย  
- การเพ่ิมทุน การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย ตลอดจนการ

ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัใน
บริษทัยอ่ยไม่วา่ทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยนั้น หรือ
ลดลงจนถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยนั้น  

2. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มีหนา้ท่ี
แจง้ใหค้ณะกรรมการของบริษทัยอ่ยทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทัยอ่ยในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัยอ่ย
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3. ใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน
ต่อบริษทั ผา่นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของบริษทัยอ่ย รวมทั้งบริษทัยอ่ยตอ้งน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ี
เก่ียวดว้ยการด าเนินงานใหก้บับริษทัเม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษทัตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญั
ใดๆ อาจแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษทั 

4. บริษทัก าหนดนโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

- น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตราย
ไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจดัท างบการเงินดงักล่าวของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหก้บั
บริษทั เพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษทัประจ าไตรมาสหรือ
ประจ าปีนั้นแลว้แต่กรณี  

- จดัท าประมาณการผลการด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกบัการด าเนินงาน
จริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวเ้พ่ือรายงาน
ต่อบริษทั 

                                                           
ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ีได้
แกไ้ขเพ่ิมเติม 
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- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทั
ใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

ข) ข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นรายอ่ืนในการบริหารจดัการบริษัทย่อย 
บริษทัมีการท าสญัญาร่วมทุนกบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย (อินเตอร์ เพท็ทรินา) รายละเอียดสญัญา

ร่วมทุน แสดงไวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ขอ้ยอ่ย 4.4.5 สญัญาร่วมทุน ซ่ึงปัจจุบนัอินเตอร์
เพท็ทรินาเพ่ิงเร่ิมด าเนินธุรกิจและยงัไม่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษทัใหค้วามส าคญักบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัได้

ก าหนดนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัการน าขอ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได ้ เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพ่ือใหเ้กิดความยติุธรรมต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกราย โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  

● บริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าสัง่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้ใหทุ้กคนในองคก์รใหถื้อปฏิบติั 

● บริษทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใช้
ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ
บริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

● กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน
ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และหา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดย
ตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขายโดยทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น Nominee 
ผา่นกองทุนส่วนบุคคล) ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีหรือ
ขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั จะเปิดเผยตอ่สาธารณะ และจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 
ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้  

● บริษทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
ใชข้อ้มูลภายใน และแสวงหาผลประโยชนจ์ากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้หรือน าไปเปิดเผยจนอาจ
ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ การตดัค่าจา้งจากการพกังาน การภาคทณัฑ ์ ตลอดจนการเลิกจา้ง พน้สภาพการเป็น
พนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

● กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั ซ่ึงเป็นของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั รวมทั้งเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพยด์งักล่าว ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใน 3 วนัท า
การ นบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ในปี 2562 และปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : บาท 
 ปี 2562 ปี 2563 เพิม่/ลด (%) 
ค่าสอบบญัชี    1,825,500.00     1,855,500.00                 1.64  
ค่าบริการอ่ืน*       474,819.00        70,972.00               (85.05)  
ค่าบริการรวม    2,300,319.00     1,926,472.00               (16.25)  

*ค่าเดินทางและล่วงเวลา 
 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดมี้มติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินรวม 1,855,500 บาท 

 

9.7 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 

หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไป
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการทั้งหมดไดพิ้จารณาหลกัปฏิบติัโดยละเอียด
รอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชนแ์ละความส าคญัของการน าหลกัปฏิบติัตาม CG Code เพ่ือน าไปใชส้ร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ
อยา่งย ัง่ยนื โดยคณะกรรมการไดป้ระเมินผลการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัใน CG Code ในแต่ละขอ้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัดงักล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษทัแลว้ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับหลกั
ปฏิบติัท่ียงัไม่เหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทันั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาและไดมี้การออก
มาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการเพ่ือใหมี้การพิจารณาทบทวนเป็นประจ า
ทุกปี 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโนบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการหลกัของธุรกิจ  (CSR after Process) 
ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัตระหนกัและส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติั
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ในภายใต้แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ท่ีเช่ือว่า “คุณค่าของชีวิต คือ 
สุขภาพท่ียนืยาว” ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมาเป็นผลิตภณัฑแ์ละการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
บริษทั รวมทั้งบริษทัในเครือไดน้ าแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ
บริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมดงัต่อไปน้ี 

นโยบายภาพรวม 

1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทัด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลท่ี
ส าคญั ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับกิจการท่ีดี และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีนโยบายการด าเนินกิจการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้
พนกังานของบริษทัทุกระดบัและทุกฝ่ายงานรู้แนวทางปฎิบติัเพ่ือท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน เพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนกังาน เพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่บุคคลทัว่ไป และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนของบริษทั หา้มด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัก าหนดให้มี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทาง
กฎหมาย โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ดงัน้ี 

ค านิยาม 

คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้
ให้ค  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าว กระท า หรือละเวน้
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การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้
ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1)  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ี
สนับสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เขา้ใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียง ให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม 
ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเร่ืองการแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ อนัเกิดจากคนในองค์กรมีส่วน
เก่ียวขอ้ง พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว 

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (outsource) มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีในการน านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั โดย
ก าหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และส่ือสารไปยงัพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ 
ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

แนวปฏิบัตกิารต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่าง
เคร่งครัด โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อบริษทั ตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่ท าพฤติกรรมใดท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ การให ้หรือรับสินบน แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้
ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่าย
การทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถาม ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรือ
บุคคลท่ีรับผิดชอบ  
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4) บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ หรือแจง้เบาะแส
เร่ืองการคอร์รัปชัน่ให้กบับริษทั ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัท่ีบริษทัไดก้ าหนดข้ึน แมว้า่
การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

5) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระท า
ผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาบทลงโทษทางวินยัตามระเบียบวินยัท่ีบริษทัก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจ
ไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

6) บริษทัยึดถือและให้ความส าคญัในการเผยแพร่ความรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกรรมกบั
บริษทั หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

7) บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยา่ง
สม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การคอร์รัปชัน่ 

8) บริษทัจดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้ งแต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเล่ือน
ต าแหน่ง 

9) เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีอาจเกิดการคอร์รัปชัน่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั โดยยึดถือขอ้ปฏิบติัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  

ข้อปฏิบัตเิกีย่วกบัการให้และรับของขวญั ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

1)  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงิน
ทดแทน ของขวญั ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซ้ือขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของ
บริษทั ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ท่ีไม่สุจริต หรือเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อคู่คา้ หรือ ตวัแทนซ้ือขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอก
และตนเอง  

2)  การเล้ียงรับรอง รับ หรือให้ของขวญัตามประเพณี ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และ
ปราศจากวตัถุประสงคแ์อบแฝง โดยตอ้งเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1)   กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั สามารถเล้ียงรับรอง และให้ของขวญัแก่พนัธมิตรทาง
ธุรกิจได ้หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  

ก)  ไม่เป็นการกระท าเพ่ือครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบผา่น
การกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์  

ข) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัตามท่ีก าหนดไว ้

ค) เป็นการให้ในนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของนามของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั 
และกระท าอยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด  

ง) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ  
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จ)  เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลส าคญั ซ่ึงถือเป็นธรรม
เนียมปฏิบติัทัว่ไป 

2.2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั สามารถรับของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล 
หรือธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป โดยจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งน้ี ของขวญัท่ีรับไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงินสด หรือ
เทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรก านลั หรือบตัรของขวญั เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่าวได ้ผูรั้บของขวญั
ตอ้งแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัท ารายงานการรับของขวญั และส่งของขวญัดงักล่าว ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือน าไปเป็นของรางวลัใหก้บัพนกังานในเทศกาลต่างๆ หรือน าไปบริจาคเพ่ือสาธารณกศุลต่อไปตามความเหมาะสม 

ข้อปฏิบัตเิกีย่วกบัการช่วยเหลือทางการเมือง 

1) บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั น าเงิน ทรัพยสิ์น สินคา้ และบริการของบริษทั ไปร่วม
สนับสนุนทางการเมือง หรือด าเนินการในทางหน่ึงทางใดท่ีเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษทั เช่น บุคลากร อาคาร
สถานท่ี ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บั
บริษทั 

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั มีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญู แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ของ
บริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ใหก้าร
ด าเนินการใดๆ  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

ข้อปฏิบัตเิกีย่วกบัการบริจาคเพ่ือการกศุล  

1) ในการบริจาคเพ่ือการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นตน้ บริษัทจะต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และปราศจาก
จุดประสงคแ์อบแฝง อาทิ เพื่อการใหสิ้นบนเพื่อความไดเ้ปรียบทางการคา้ เพื่อสนบัสนุนทางการเมือง เป็นตน้   

2) ตอ้งพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคนั้ นมีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และมีการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพ่ือ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

3) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่าการบริจาคนั้นไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือ
หน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป เช่น การติดตราสญัญลกัษณ์ (Logo) ของบริษทั 
การประกาศช่ือบริษทั ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือเพื่อการประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้  

4) การบริจาคสามารถระบุช่ือไดใ้นนามบริษทัเท่านั้น โดยผา่นขั้นตอนการอนุมติัตามระเบียบของบริษทัท่ี
ก าหนดไว ้และมัน่ใจไดว้า่การบริจาคนั้นจะไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นวธีิการหลีกเล่ียงการใหสิ้นบน   
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ข้อปฏิบัตเิกีย่วกบัการให้เงนิสนับสนุน  

การให้เงินสนบัสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทัทางหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการบริจาคเพ่ือ
การกศุล โดยอาจกระท าไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทั โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี  

1) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่า ผูข้อเงินสนับสนุนไดท้ ากิจกรรมตามโครงการท่ีขอการสนับสนุนจริง และเป็นการ
ด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
หรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) 

2) ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ การใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การใหท่ี้
พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

3) ในการเป็นผูใ้ห้เงินสนบัสนุนจะตอ้งจดัท าใบบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงค์
ของการสนบัสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัพิจารณาอนุมติัตามระดบั
อ านาจอนุมติัของบริษทั 

  มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวด้งัน้ี 

 ผูแ้จง้หรือร้องเรียนจากภายใน 

 บริษทัก าหนดให้บุคคลภายในบริษัททุกคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือกิจกรรมของบริษทัไปยงับุคคลหรือหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานสงักดัอยู ่

(2)  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(3) กล่องรับความคิดเห็น 

(4)   จดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ hr@interpharma.co.th 

 ผูแ้จง้หรือร้องเรียนจากภายนอก  

(1) ทางไปรษณีย ์หรือน าส่งท่ี 

ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

(2) จดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ comsec@interpharma.co.th 

(3) เวบ็ไซตบ์ริษทั www.interpharma.co.th 
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2) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่
หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็น
ความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลได ้ 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท าหน้าท่ีในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ี ให้ข้อมูลในการสืบสวน
ขอ้เท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การ
ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล    

ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน 
และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ข้อมูลไวเ้ป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

3) การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

1) เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายใน หรือแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง เป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวนขอ้เท็จจริง และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผูแ้จง้
เบาะแสหรือผูร้้องเรียนไดท้ราบ 

2)  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ขอ้มูล หรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้า่ผูถู้กกล่าวหาได้
กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่จริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหา
ขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติม ท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นตามท่ีถูก
กล่าวหา  

3) หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นจริง ผูก้ระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นไม่วา่จะเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ถือวา่เป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตนั้นเป็นการกระท าท่ี
ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผิดนั้นอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั ค าตดัสิน
ของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอนัส้ินสุด  

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้่า
การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

4) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

1) บริษทัจดัให้มีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส
หรือขอ้ร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษทัรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน
ใหม่ งานอบรมหรือสมัมนาประจ าปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ เพ่ือใหทุ้กคน
ในองคก์ร เขา้ใจ เห็นชอบ และปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 
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2) บริษัทส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนไปยงัสาธารณชน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ผา่นช่องทาง
ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสร้างความเขา้ใจและ
สนบัสนุนใหย้ดึมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษทั 

3) บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

บริษทัยึดมัน่ในวฒันธรรมองคก์รของบริษทั สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบติั
ต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึง
ปฏิบติัตามนโยบายส่งเสริมเรียนรู้ระดบัองค์กร และพฒันาบุคลากร เพ่ือยกระดบัท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ 
พฒันาระบบการท างานในองคก์ร  อีกทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์กบัสังคมทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม พร้อมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานดา้นแรงงานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการทบทวนการจดัการและการปรับปรุง
นโยบายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมุ่งพฒันา คิดคน้ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม มีคุณภาพตรงตาม หรือ สูงกว่าความคาดหมายของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

6. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเมินผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้น
การใชท้รัพยากรอย่างย ัง่ยืน และมุ่งพฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง และเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัเป็นไปแนวทางเดียวกนั รวมถึงใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. การมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษัทส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้าง
เศรษฐกิจ สนบัสนุนชุมชนดา้นการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพ และดา้นอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสงัคม  

8. การพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัพฒันาองคค์วามรู้ในการด าเนินธุรกิจ คิดคน้ให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแข่งขนัและมูลค่าเพ่ิม ทั้ งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน อนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ี บริษทัไดส่้งเสริมและพฒันาบุคลากรให้ท าหน้าท่ีของตนอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ เพ่ือดูแล
ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และการท า CSR ท่ีได้
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงนั้นตอ้งเร่ิมจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม มี
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บริการท่ีดี ท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพฒันาความยัง่ยืนของกิจการและสงัคม โดยรวมใน
อนาคตได ้

กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  
 

แบ่งปันความสุขให้กบับุคคลสู่บุคคลในโครงการ “Donate Blood Love” 
 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จากดั (มหาชน) “บริษทั” ตระหนักถึงภารกิจสาคญัท่ีนอกเหนือไปจากการท าธุรกิจ  
คือ การแบ่งปันความสุขให้กบับุคคลสู่บุคคล ดงันั้น การบริจาคโลหิตให้กบับุคคลท่ีมีความเจ็บป่วย จะท าให้ผูบ้ริจาค

โลหิตและผู ้รับ
โล หิ ต ต่ าง ก็ มี
ความสุข  บริษทั
จึงไดมี้โครงการ 
“ DONATE 

BLOOD DONATE 

LOVE” ข้ึ น  เ พ่ื อ
ร่ ว ม บ ริ จ า ค
โ ล หิ ต ใ ห้ กั บ
สภากาชาดไทย  

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับเพ่ือนมนุษย์
ต่อไป  

และในปี 2563 บริษัท อินเตอร์ 
ฟ า ร์ ม า  จ า กั ด  (ม ห าช น )  ร่ ว ม กั บ 
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภาการชาด
ไทย เชิญชวนพนักงานบริษทั ลูกคา้ และ
ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ 
“Donate Blood Love” ได้ รับ โล หิ ตจ าน วน 
304,100 ซี.ซี. เพื่อเป็นคลงัส ารองโลหิต ถึง
แมน้จะเป็นปริมาณท่ีไม่มาก   แต่ทุกๆ คน
ไดร่้วมใจมอบให้กบัเพ่ือนมนุษย ์บริษทัฯ 
ได้ ม อบ  Mulitvitamin ให้ กับ ผู ้ ท่ี ไ ด้ ร่ วม
บริจาคโลหิต 

ใหก้บัสภาการชาดไทย และจะด าเนินโครงการน้ีต่อไป  
เพื่อสงัคมไทยของเรา  
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INTERPHARMA ร่วมกบั อศัวนิหมาด า 
“โครงการท าหมนัและวคัซีนหมาแมวจรจดั” 

 

 จากการส ารวจจ านวนประชากรสุนขัเม่ือปี 2557 ของส านกังานปศุสตัวท์ัว่ประเทศ พบวา่ มีสุนขัในเมืองไทย
มากกวา่ 8.5 ลา้นตวั ในจ านวนน้ีเป็นสุนขัจรจดัถึง 700,000 ตวั แบ่งเป็นเพศผู ้370,000 ตวั เพศเมีย 340,000 คาดการณ์
กนัวา่ สุนขัเพศเมีย 1 ตวัมีโอกาสคลอดลูกไดม้ากถึง 10 ตวัต่อปี ฉะนั้นหากไม่มีการท าหมนั แต่ละปีมีแนวโนม้วา่จะมี
สุนขัจรจดัเพ่ิมข้ึนมากถึง 3,400,000 ตวั  

ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดว้า่ ท่ีผา่นมามีสุนขัจรจดัถูกมองวา่เป็นปัญหาสงัคมท่ีสร้างผลกระทบดา้นต่างๆมากมาย ทั้ง
เห่าหอนสร้างมลภาวะทางเสียง วิง่ขา้มถนนตดัหนา้รถเส่ียงท าใหเ้กิดอุบติัเหตบุนทอ้งถนน คุย้ขยะสกปรกเร่ียราด 
ขบัถ่ายไม่เป็นท่ีเป็นทางส่งกล่ินไม่พึงประสงค ์ ท่ีส าคญัยงัถูกมองเป็นพาหะท าใหเ้กิดโรคระบาด โดยเฉพาะโรคพิษ
สุนขับา้ เม่ือเอ่ยถึง "สุนขัจรจดั" หลายคนคงนึกภาพหมาผอมโซ เน้ือตวัเหมน็สกปรก ชอบคุย้ขยะหาอาหาร นัง่ๆ
นอนๆอยูต่ามตรอกซอกซอย ตามชุมชนต่างๆ บางคนใชว้ธีิเดินห่างๆ ไม่เฉียดเขา้ใกลเ้พราะกลวัอนัตราย บางคนใชไ้ม้
ตี หรือ เอาหินเขวี้ยงดว้ยความร าคาญตา 

สุนขัจรจดัแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สุนขัเร่ร่อนพบไดต้ามขา้งถนน ไม่มีใครใหอ้าหาร จึงตอ้งคุย้เข่ียตามถงั
ขยะ พวกน้ีอายสุั้น ไม่รถชนตายก็ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารตาย  ส่วนสุนขัชุมชนเป็นสุนขัจรจดัท่ีมีคนใจดีคอยให้
อาหาร จบัท าหมนั ฉีดวคัซีน แตม่กัไม่มีใครอา้งตวัเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง  

“หมาจรจดัไม่ใช่หมาป่า แต่เป็นหมาเล้ียง หรือ หมาบา้นมาก่อนทั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นหมาท่ีเจา้ของเล้ียงแบบ
ปล่อยปละละเลย ใหอ้อกไปนอกบา้นแลว้ผสมพนัธ์ุกบัหมาจรจดัตวัอ่ืนจนออกลูก หรือ หมาท่ีถูกเจา้ของทอดท้ิง 
รวมทั้งฟาร์มเพาะเล้ียงไม่มีจรรยาบรรณท่ีเพาะหมามาขายตามตลาดนดั หรือ ท่ีเรียกวา่หมากล่องราคาถูกแต่มกัมีปัญหา
สุขภาพ พอมีปัญหาเจา้ของจะคืนก็คืนไม่ไดก็้เลยตอ้งท้ิง”  ทศันคติท่ีวา่หมาจรจดัเป็นภยัคุกคามสงัคม ถา้เช็คใหดี้จะ
พบวา่ สุนขัท่ีสร้างปัญหาลว้นเป็นสุนขับา้นมีเจา้ของทั้งนั้น ไม่ใช่สุนขัจรจดั 

"ปัญหาสุนขัจรจดัถือเป็นวาระระดบัชาติ เป็นเร่ืองใหญ่เกินกวา่ท่ีกรมปศุสตัวจ์ะท าเพียงกรมเดียว ตอ้งมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยกนั ทั้งสาธารณสุข กทม. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอน็จีโอ ควบคู่ไปกบัการรณรงคใ์ห้
คนเล้ียงสุนขัและแมวมีความรับผดิชอบ ใหท่ี้พกัใหอ้าหาร น าสตัวเ์ล้ียงไปฉีดยา ท าหมนั ไม่เล้ียงแบบท้ิงๆ ขวา้งๆ 
ส าคญัท่ีสุดตอ้งใหมี้การข้ึน
ทะเบียนสตัวเ์ล้ียง ในต่างประเทศ
ท่ีเขาประสบความส าเร็จเร่ืองสุนขั
จรจดั ก็เพราะเขาข้ึนทะเบียนสุนขั 
ฝังไมโครชิพ ผูเ้ล้ียงตอ้งเสียภาษี 
ขณะเดียวกนัการบงัคบัใช้
กฎหมายควบคุมการทารุณกรรม
สตัวจ์ะช่วยแกปั้ญหาการทอดท้ิง
สตัวเ์ล้ียง เพราะมีความผิดทาง
อาญา คนเล้ียงจึงไม่กลา้ปล่อยปะ
ละเลย" 
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จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” ตระหนกัถึงภารกิจส าคญัท่ี
นอกเหนือไปจากการท าธุรกิจ  จึงไดท้ า “โครงการท าหมนัและวคัซีนหมาแมวจรจดั”  เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ
แกไ้ขปัญหาน้ีกบัชุมชนท่ีมีปัญหา เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม ท าใหผู้ค้นกบัสุนขัหรือแมวจรจดัในชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ไม่เกิดภาระหรือปัญหาต่อชุมชนต่อไป  

 
เม่ือวนัท่ี 6 และ 31 ตุลาคม 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ย ร่วมกบั อศัวนิหมาด า ท าโครงการ “ท าหมนัและ

วคัซีน หมาแมวจรจดั ลงพ้ืนท่ีชุมชนแม่กลอง และสถานีต ารวจภูธรบางปะอิน โดยทีมสตัวแพทยแ์ละพนกังานจิตอาสา
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ลงพ้ืนท่ีเพ่ือท าหมนัและวคัซีน หมาแมวจรจดั จ านวนทั้งส้ิน 40 ตวั (สุนขั 21 ตวั แมว 19 ตวั)  
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย พร้อมกบับริษทัคู่คา้ไดใ้หก้ารสนบัสนุน อาทิเช่น ยาและเวชภณัฑ ์ มอบเงินสนบัสนุน
โครงการดงักล่าว  เพ่ือสร้างสมดุลยใ์หก้บัประชากรของสุนขัและแมวอยูร่่วมกบัประชาชนอยา่งมีความสุข และลด
ปัญหาโรคพิษสุนขับา้ โครงการดงักล่าวเป็นโครงการเลก็ๆ แต่มีจิตใจท่ีช่วยเหลือและแบ่งปันผลความสุขใหส้งัคม
ต่อไป  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเขา้
ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
โดยอาศยัขอ้มูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน และการซักถามขอ้มูลจากบริษทั ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากดั ซ่ึง
เป็นผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 
องค์ประกอบตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 

(“COSO”) ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  

(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

(3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities)  

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication)  

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิ
ชอบหรือโดยไม่มีอ านาจเพียงพอได ้รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่าง
เพียงพอแลว้  

 

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระตามขอบเขตท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมี

การทบทนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี ในปี 2563 มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบติังานของ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบติังานของบริษทัตรวจสอบ สรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 
2563 ดงัน้ี  
 

การสอบทานงบการเงนิ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 รวมถึงรายการระหวา่ง

กนั รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูต้รวจสอบภายใน และไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วม
ประชุมทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบการเงิน โดยไดส้อบถามและรับฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินและ
ผูส้อบบญัชีในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผย
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ขอ้มูลและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษทัฯ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่รายงานการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาคญั เช่ือถือไดต้าม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยน าเสนอผา่นคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพจิารณารับทราบทุกคร้ัง  
 

การสอบทานข้อมูลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของผูต้รวจสอบภายในทุกไตรมาส 

โดยพิจารณาในเร่ืองการด าเนินงาน การใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
หรือการทุจริต ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ซ่ึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ี
เป็นสาระส าคญั อีกทั้งยงัไดติ้ดตามผลการสอบทานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั และมัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยมีผูต้รวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งเป็นอิสระและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ  
 

การสอบทานการปฏบิัตงิานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบั  
คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัฝ่ายตรวจภายในและฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่หน่วยงานท่ีไดรั้บ

การตรวจสอบไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้ ตลอดจนไดพ้ิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชี และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสจากผูส้อบบญัชีภายนอกดว้ย เพื่อใหไ้ดมี้
การศึกษาและท าความเขา้ใจก่อนน ามาใชใ้นกิจการเพื่อใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

 

การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการท ารายการระหวา่งกนั รวมถึง

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พบวา่ ในรอบปี 2563 การตกลงเขา้ท ารายการ
ระหวา่งกนัของ   บริษทัฯ มีลกัษณะท่ีเป็นธุรกรรมการคา้ปกติ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  
 

การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงพบวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุก
คนปฏิบติั       ตามนโยบายดงักล่าว เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ และการใหค้  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การ
สอบบญัชี และรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา เสนอขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษทัไดแ้ต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซ่ึงปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ โดยไดว้่าจา้ง บริษทั 
ควอนตั้ม พอยท ์คอนซลัติ้ง จ ากดั (“ผูต้รวจสอบภายใน”) เพื่อท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยบริษทั ควอนตั้ม 
พอยท์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ไดม้อบหมายให้ นายรักษพ์ล องัศุวทิยา ต าแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัมาตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ นายรักษพ์ล องัศุวิทยา แลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอ
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการ
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 15 ปี นอกจากน้ี นายรักษพ์ล องัศุวิทยา เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภาย ไดแ้ก่ การอบรมภายใน เร่ือง เทคนิคและเคร่ืองมือในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ การอบรม
ภายในองค์กร เร่ือง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และการสัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: 
Synergy to Success ของ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติัหรือไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอ้มูลของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3 - รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
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12. รายการระหว่างกนั  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทั และบริษทั
ยอ่ย ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ขอ้ 6 
   

12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
  ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการด าเนินธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุน
ธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงจะกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้  และไม่ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ยเสียประโยชน์จากการเขา้ท ารายการ 
  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

การเขา้การเขา้ท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งกฎเกณฑต์่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ 
บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัใน
เร่ืองใด บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ ดงักล่าวและความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณีเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเขา้
ท ารายการตามท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ กรณีท่ีมีรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจ มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท า รายการและความเหมาะสมดา้นราคาของ
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการ
เปรียบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยกรรมการหรือผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่
มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดงักล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอาจจะยงัคงมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ

บริษทัฯ ในอนาคต ซ่ึงเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ที ่มีราคาและเงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกบัการท  ารายการกบั
บุคคลภายนอก โดยบริษทัฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ประกาศของคณะกรรมการ ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ประกอบกบั
ประกาศคณะกรรมการตลาด หลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ ท่ี
เก่ียวโยงกนั กฎเกณฑต์่างๆ ของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

สรุปรายงานของผูส้อบบญัชีจากงบการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงิน/ขอ้มูลทางการเงิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต/ความเห็นหรือขอ้สรุปผูส้อบบญัชี 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแลว้) 

นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มกิจการ) ไดแ้สดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการ
ด าเนินการรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   แต่มีเหตุการณ์และขอ้มูลเนน้ใน
เร่ืองของการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการของ บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา 
จ ากดั   ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ และบริษทัจะปรับยอ้นหลงัให้
แลว้เสร็จภายในไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือเม่ือวนัท่ี 
27 พฤศจิกายน 2563 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2563 ตรวจสอบโดยนายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสด
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

แต่มีเหตุการณ์และขอ้มูลเนน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือ
กิจการของ บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั   ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ และบริษทัจะปรับยอ้นหลงัใหแ้ลว้เสร็จภายในไม่เกินกวา่
หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563
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ก) ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์               
สินทรัพย์หมุนเวยีน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22.34 13.45 334.95 69.44 96.78 15.10 32.45 16.60 342.65 65.16 152.33 20.31 
เงินลงทุนชัว่คราว  0.18 0.11 0.19 0.04 - - 0.18 0.09 0.19 0.04 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน              
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10.58 6.37 21.49 4.45  33.98   5.30  0.51 0.26 1.95 0.37 0.54 0.07 
     บริษทัอ่ืน  60.90 36.67 65.73 13.63  82.82   12.92  86.94 44.48 109.58 20.84 159.26 21.24 
ส่วนของเงินให้กูร้ะยะยาวแก่พนกังานท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   0.13 0.08 0.06 0.01 

 
 0.06  

 
 0.01  0.13 0.07 0.06 0.01 0.06 0.01 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2.40 1.45 11.80 2.45  39.20   6.12  - - - - - - 
สินคา้คงเหลือ  44.43 26.75 23.99 4.97  49.87   7.78  54.07 27.66 50.26 9.56 102.8 13.71 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - -  0.31   0.05  - - - - 0.77 0.10 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - - - - - - - 0.24 0.03 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  1.39 0.84 0.26 0.05  0.44   0.07  1.51 0.77 0.36 0.07 0.61 0.08 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 142.35 85.72 458.47 95.05 303.46 47.35 175.79 89.93 505.05 96.05 416.61 55.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั  0.91 0.55 0.91 0.19 0.80 0.12 1.31 0.67 1.31 0.25 7.95 1.06 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  4.84 2.91 4.84 1.00 0 0 4.84 2.48 4.61 0.87   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  5.15 3.10 5.15 1.07  308.72  48.17  - - - -   
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน  0.18 0.11 0.11 0.02  0.05   0.01  0.18 0.09 0.11 0.02 0.05 0.01 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  10.37 6.24 9.02 1.87  18.76   2.93  10.74 5.49 9.67 1.84 233.52 31.14 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     2.87 0.45     2.99 0.40 
ค่าความนิยม           56.29 7.51 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  0.08 0.05 1.21 0.25  2.61  0.41 0.09 0.05 1.28 0.24 27.02 3.60 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   1.73 1.04 2.13 0.44 2.21 0.34 2.03 1.04 3.26 0.62 3.98 0.53 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  0.46 0.28 0.54 0.11 1.45 0.23 0.49 0.25 0.58 0.11 1.54 0.21 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 23.72 14.28 23.91 4.95 337.47 52.65 19.68 10.07 20.82 3.95 333.34 44.45 

รวมสินทรัพย์  166.07 100.00 482.38 100.00 640.93 100.00 195.47 100.00 525.87 100.00 749.95 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวยีน             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน               
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.42 2.06 1.20 0.25   6.41 3.28 6.86 1.30 2.63 0.35 
     บริษทัอ่ืน 54.49 32.81 19.48 4.04 54.07 8.44 61.39 31.41 31.39 5.97 120.38 16.05 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ครบก าหนดในหน่ึงปี  - - - - 15.53 2.42 - - - - 15.53 2.07 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี  - - - - 0.52 0.08 - - - - 0.64 0.09 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 11.60 5.93 3.20 0.61 4.80 0.64 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - - - - - - - - 6.00 1.14 6.00 0.80 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  4.46 2.69 2.94 0.61 5.76 0.90 4.82 2.47 5.35 1.02 8.40 1.12 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   2.51 1.51 2.59 0.54 0.99 0.15 2.95 1.51 3.42 0.65 1.97 0.26 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 64.88 39.07 26.21 5.44 76.87 11.99 87.17 44.60 56.22 10.69 160.35 21.38 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  - - - - 90.91 14.18 - - - - 90.91 12.12 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - - - 2.47 0.39 - - - - 2.47 0.33 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.15 0.69 3.35 0.69 4.92 0.77 1.31 0.67 3.91 0.74 8.54 1.14 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1.15 0.69 3.35 0.69 98.30 15.34 1.31 0.67 3.91 0.74 101.92 13.59 

รวมหนีสิ้น 66.03 39.76 29.56 6.13 175.17 27.33 88.48 45.27 60.13 11.43 262.27 34.97 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนจดทะเบียน 65.00  103.00  103.00  65.00  103.00  103.00  

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้   65.00 39.14 103.00 21.35 103.00 16.07 65.00 33.25 103.00 19.59 103.00 13.73 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ ์ 18.27 11.00 18.27 3.79 18.27 2.85 18.27 9.35 18.27 3.47 18.27 2.44 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - - 286.71 59.44 286.71 44.73 - - 286.71 54.52 286.71 38.23 
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - - - - 3.71 1.90 3.71 0.71 3.71 0.49 
ก าไรสะสม             

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 3.60 2.17 6.32 1.31 8.88 1.39 3.60 1.84 6.32 1.20 8.88 1.18 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13.17 7.93 38.52 7.98 48.90 7.63 9.97 5.10 37.70 7.17 50.52 6.74 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 100.04 60.24 452.82 93.87 465.76 72.67 100.55 51.44 455.71 86.66 471.09 62.82 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - 6.44 3.29 10.03 1.91 16.59 2.21 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 100.04 60.24 452.82 93.87 465.76 72.67 106.99 54.73 465.74 88.57 487.68 65.03 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 166.07 100.00 482.38 100.00 640.93 100.00 195.47 100.00 525.87 100.00 749.95 100.00 
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บก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้             

     รายไดจ้ากการขาย 273.26 98.21 290.10 97.15 302.37 97.31 316.83 99.76 371.33 98.79 442.10 98.92 

     รายไดอ่ื้น 4.97 1.79 8.52 2.85 8.36 2.69 0.75 0.24 4.56 1.21 4.84 1.08 

รวมรายได้ 278.23 100.00 298.62 100.00 310.73 100.00 317.58 100.00 375.89 100.00 446.94 100.00 

ค่าใช้จ่าย             

ตน้ทุนขาย 115.49 41.51 133.97 44.86 121.00 38.94 125.04 39.77 157.39 41.87 181.22 40.55 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 78.52 28.22 68.36 22.89 79.85 25.70 101.32 31.90 106.75 28.40 127.05 28.43 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43.36 15.58 43.94 14.71 45.04 14.49 50.26 15.83 49.98 13.30 60.17 13.46 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.02 0.01 0.24 0.08 0.68 0.22 0.04 0.01 0.58 0.15 1.14 0.26 

รวมค่าใช้จ่าย 237.39 85.32 246.51 82.55 246.57 79.35 276.66 87.12 314.70 83.72 369.58 82.69 

ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม - - - -   (0.65) (0.20) (0.22) (0.06) (0.16) (0.04) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 40.84 14.68 52.11 17.45 64.16 20.65 40.27 12.68 60.95 16.21 77.19 17.27 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10.33 3.71 11.11 3.72 13.02 4.19 11.21 3.53 13.82 3.68 16.70 3.74 

ก าไรส าหรับปี 30.51 10.97 41.00 13.73 51.14 16.46 29.06 9.15 47.13 12.54 60.49 13.53 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน :              

    ก  าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  0.77  (1.71)  - - 0.74  (1.90)  - - 

    ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีไม่ถูกจดั
ประเภทรายการใหม่  (0.15)  0.35  - - (0.15)  0.38  - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิ
จากภาษี 0.62  (1.36)  - - 0.59  (1.52)  - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 31.13  39.64  51.14 - 29.65  45.61  60.49 - 

การแบ่งปันก าไร             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 30.51  41.00  51.14  29.68  43.47  53.78  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย
ก่อนการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  -  -  -  -  -  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม -  -  -  (0.62)  3.66  6.71  

 
30.51 

 
41.00  51.14  29.06  47.13  60.49  

 การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม   
  

          

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  31.13 
 

39.64  51.14  30.28  42.02  53.78  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย
ก่อนการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 

 
-    -  -  -  

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม  - 

 
-    (0.63)  3.59  6.71  

 31.13 
 

39.64  51.14  29.65  45.61  60.49  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
  

          

   ก  าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  1/ 
(บาทต่อหุ้น) 0.27 

 
0.26  0.25  0.27  0.28  0.26  

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  1/ 
(ลา้นหุ้น)  111.64 

 
156.67  206.00  111.64  156.67  206.00  

หมายเหตุ 1/ ปรับการค านวณเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 100.00 บาท เป็น
หุ้นละ 0.50 บาทเท่ากนัทุกงวด 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน         

ก าไรส าหรับงวด 30.51 41.00 51.14 29.06 47.13 60.49 
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน       

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพิ่มข้ึน (ลดลง)  0.33 0.23 0.03 0.55 0.38 0.21 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้เพิ่มข้ึน (ลดลง)  0.82 (0.77) (1.72) 0.96 (1.33) (1.13) 

ขาดทุนจากการท าลายสินคา้   1.93   2.53 

ประมาณการรับคืนสินคา้ 0.25 0.16 0.25 0.44 0.26 0.38 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร  0.98 - - 1.06 -  

ค่าเส่ือมราคา  1.61 1.49 2.14 1.75 1.69 4.42 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  0.04 0.35 0.63 0.09 0.37 0.67 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน  (0.15) (0.01) (0.06) (0.15) (0.01) (0.05) 

ดอกเบ้ียรับ  (0.09) (0.26) (1.52) (0.10) (0.04) (0.96) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  0.42 0.62 1.57 0.49 0.82 1.91 

ค่าใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - - - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  0.02 0.24 0.68 0.04 0.59 1.14 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1.41 -  0.33 -  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (1.41)   (1.79) 

ส่วนแบ่งผล (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - -  0.65 0.22 0.16 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  10.33 11.11 13.02 11.21 13.82 16.70 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน  46.48 54.15 66.68 46.38 63.90 84.68 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  (37.29) (15.80) (29.73) (50.22) (24.46) (48.89) 

สินคา้คงเหลือ   (36.58) 21.21 (26.09) (41.07) 5.14 (27.53) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   (1.08) 1.13 (0.18) (0.61) 1.15 2.44 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   0.06 (0.08) (0.91) 0.06 (0.08) (0.95) 

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  45.92 (37.21) 21.42 52.33 (29.62) (4.60) 

หน้ิสินหมุนเวียนอ่ืน   0.45 (0.24) 0.04 0.58 0.06 0.43 

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 17.96 23.17 31.23 7.45 16.09 5.58 

รับดอกเบ้ียรับ - 0.02 0.22 - 0.02 0.24 

จ่ายภาษีเงินได ้ (12.28) (9.61) (10.27) (13.64) (11.08) (14.63) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 5.68 13.58 21.18 (6.19) 5.03 (8.81) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง  (0.07) (0.01) - (0.07) (0.01)  
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง  (0.36) - 0.11 (0.76) - (0.55) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการ (เพิ่มข้ึน) ลดลง  - -  - -  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (เพิม่ข้ึน) ลดลง  (2.40) (9.40) (27.40) - -  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง   (0.12)   (0.12) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  (0.01) 0.13 0.07 (0.01) 0.13 0.07 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - - 6.25 - - 6.25 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย (2.40) - (293.57) - - (241.60) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร  2.38 -  2.38 -  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร   (8.84) (0.14) (11.28) (9.22) (0.62) (12.45) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (1.47) (2.04) - (1.56) (2.05) 

รับดอกเบ้ียรับ  0.09 0.07 1.31 0.10 0.02 0.72 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (11.61) (10.82) (326.67) (7.58) (2.04) (249.73) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน   -    - -  -    6.00 - 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -    (10.00)   -    (20.00) - 

เงินสดจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า  - - (0.48) - - (0.68) 

เงินสดจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   (0.06) -  (0.06) -  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  - 10.00  11.60 11.60 1.60 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   108.00   108.00 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (1.30)   (1.30) 

เงินสดรับจากค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน  25.00 337.00 - 26.60 337.00 - 
เงินสดจ่ายช าระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้
สามญั - (15.36) - - (15.36) - 

จ่ายเงินปันผล  (28.00) (11.57) (38.02) (28.00) (11.57) (38.02) 

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย  - (0.22) (0.88) - (0.46) (1.38) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (3.06) 309.85 67.32 10.14 307.21 68.22 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (8.99) 312.61 (238.17) (3.63) 310.20 (190.32) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 31.33 22.34 334.95 36.08 32.45 342.65 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 22.34 334.95 96.78 32.45 342.65 152.33 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 2.19  17.49  3.95 2.02  8.98  2.60 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 1.45  16.11  2.78 1.38  8.08  1.95 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) 0.13  0.30  0.41 (0.11)  0.07  (0.08) 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้   (เท่า) 5.26  3.72  3.25 4.97  3.79  3.53 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั) 68.50  96.87  110.60 72.49  95.01  101.89 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  (เท่า) 4.25  3.85  3.63 3.52  2.95  2.72 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 84.72  93.49  99.24 102.14  122.07  132.56 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 4.62  4.40  4.45 4.41  4.01  3.59 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  (วนั) 77.91  81.88  80.93 81.55  89.82  100.27 
วงจรเงินสด  (วนั) 75.31  108.48  128.91 93.07  127.27  134.18 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
(Profitability Ratio)   

  
 

  

อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 57.74  53.82  59.98 60.53  57.61  59.01 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 13.13  15.11  18.68 12.69  15.41  16.66 
อตัราก าไรอ่ืน  (%) 1.79  2.85  2.69 0.24  1.21  1.08 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  (%) 15.83  30.98  37.50 (15.39)  8.79  (11.96) 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 10.97  13.73  16.46 9.15  12.54  13.54 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  (%) 35.49  14.83  11.13 34.15  15.63  11.61 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)   

  
 

  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 23.51  12.65  9.11 19.78  12.05  8.43 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 380.79  438.27  383.59 352.92  478.39  53.38 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 2.14  0.92  0.55 2.12  1.04  0.70 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratio)   

  
 

  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (เท่า) 0.66  0.07  0.38 0.83  0.13  0.54 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า) 899.00  97.63  47.25 187.25  28.31  6.11 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  (เท่า) 0.13 0.28  0.06 (0.16) 0.27  (0.03) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 37.92  92.95  89.99 39.81 80.86 76.08 
อตัราส่วนอ่ืนๆ        
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 1/ (บาท) 0.77 2.20 2.26 0.82 2.26 2.37 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1/ (บาท) 0.27 0.26 0.25 0.27 0.28 0.26 
จ านวนหุ้นสามญั ณ วนัส้ินงวด 1/ (ลา้นหุ้น) 130.00 206.00 206.00 130.00 206.00 206.00 
หมายเหตุ  :  1/   ปรับการค านวณเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเท่ากนัทุกงวด 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในส่วนน้ี อา้งอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย   

 

 
 ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม เปล่ียนแปลง 

2563 2562 
 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 442.10 371.33 70.77 19.06 

รายไดอ่ื้น 4.84 4.56 0.28 6.14 

รายได้รวม 446.94 375.89 71.06 18.90 

ตน้ทุนขาย 181.22 157.39 23.83 15.15 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 127.05 106.75 20.30 19.01 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60.17 49.98 10.19 20.40 

ตน้ทุนทางการเงิน 1.14 0.59 0.55 96.81 

ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.16) (0.23) 0.07 (27.78) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 77.20 60.95 16.25 26.65 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16.70 13.82 2.88 20.82 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 60.50 47.13 13.37 28.37 

อตัราก าไรขั้นตน้ 59.01% 57.61%   

อตัราก าไรสุทธิ 13.54% 12.54%   

 

 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 2562 เปล่ียนแปลง 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
รายได้       
  รายไดจ้ากการขาย 442.10 98.92 371.33 98.79 70.77 19.06 
  รายไดอ่ื้น 4.84 1.08 4.56 1.21 0.28 6.14 
รวม 446.94 100.00 375.89 100.00   

 รายได้จากการขาย 

รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 จ านวน 446.94 ลา้นบาท โดยรายไดเ้กือบทั้งหมดเป็นรายไดจ้าก
การขาย ซ่ึงมีจ านวน 442.10 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 
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70.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.06  มาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพส าหรับคน จากปี 
2562 จ านวน 162.70 ลา้นบาท เป็น 228.52 ลา้นบาท ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 65.82 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 40  ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติก โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 15.44 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.22 ผลิตภณัฑช่์วยเสริมมวลกระดูก PreBo เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 38.90 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 251.78 จากปีก่อน และรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทั เช่น ยาสีฟัน วติามินรวม เป็นตน้  

ทั้งน้ียงัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพส าหรับสัตวจ์ากปี 2562 จ านวน  141.46 ลา้น
บาท เป็น 189.06 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 47.60 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.65 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย
ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียงแบรนดม์าเรียเพ่ิมข้ึนจ านวน 30 ลา้นบาท ผลิตภณัฑย์าส าหรับสตัวเ์ล้ียงเพ่ิมข้ึนจ านวน 10.40 ลา้น
บาท ผลิตภณัฑอ์าหารทานเล่นของสตัวเ์ล้ียงแบรนด์ Choo Choo จ านวน 10.35 ลา้นบาท และผลิตภณัฑว์คัซีนส าหรับสัตว์
เล้ียง เพ่ิมข้ึนจ านวน 6.67 ลา้นบาท  โดยช่วงระหวา่งปี 2563 สินคา้แชมพูส าหรับสตัวเ์ล้ียงขาดตลาดเน่ืองจากถานการณ์โค
วิด 19 ท าให้ไม่สามารถน าเขา้มาได ้สินคา้ดงักล่าวสามารถน าเขา้มาไดเ้ป็นปกติแลว้ ในไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่งผลให้
สูญเสียรายไดส้ าหรับสินคา้ดงักล่าวในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ประมาณ 20 ลา้นบาท  

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ท าให้
บริษทัสามารถรับรู้รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑย์าสามญัเพ่ิมข้ึน 12.89 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ได้แก่ รายได้ดอกเบ้ีย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้อ่ืนของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2563 มี
จ านวน 4.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน  0.28  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.14   

 

 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 เปล่ียนแปลง 
 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
ตน้ทุนขาย 181.22 40.55 157.39 41.87 23.83 15.15 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 127.05 28.43 106.75 28.40 20.30 19.01 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60.17 13.46 49.98 13.30 10.19 20.40 
ตน้ทุนทางการเงิน 1.14 0.26 0.59 0.15 0.55 96.81 
รวมค่าใช้จ่าย 369.58 82.69 314.71 83.72 - - 

รายได้รวม 446.94 100.00 375.89 100.00 - - 
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ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 มีจ านวน 181.22 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 23.83 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.15 ของรายไดร้วม  ตน้ทุนขายคิดเป็นร้อยละ 40.55 ในปี 2563 และร้อยละ 
41.87 ในปี 2562  โดยลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.32 ตน้ทุนขายท่ีส าคญั ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ 
ค่าขนส่งสินคา้น าเขา้ ค่าวสัดุหีบห่อ และค่าใชจ่้ายในการน าเขา้อ่ืน ๆ   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 มีจ านวน 127.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนจ านวน 20.30 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.01  ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเกิดข้ึนในไตรมาส 4  ส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ PreBO ซ่ึงท าให้ยอดขาย PreBO เพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่าตัว 
(ค่าใชจ่้ายในการขายใน 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจ านวน 83.85 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์โควดิท าให้บริษทัไม่ไดใ้ช้
จ่ายทางดา้นการโฆษณาในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2563 ) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 มีจ านวน 60.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนจ านวน 10.19 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.40 สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เพ่ิมข้ึน 4.21 ลา้นบาท 
จากการปรับฐานเงินเดือนประจ าปีอีกทั้งมีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนพนักงานตามการขยายตวัของธุรกิจ การเพ่ิมข้ึนของค่า
เส่ือมราคา 1.93 ลา้นบาท อีกทั้งการเขา้ซ้ือกิจการบริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั ท าใหเ้กิดตน้ทุนวา่งเปล่า ในช่วงเปล่ียนถ่าย
แผนการผลิตระหวา่งผูถื้อหุน้เดิม และบริษทั  จ านวน 3.23 ลา้นบาท  และค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดร้วม 446.94 100.00 375.89 100.00 
ตน้ทุนขาย (181.22) (40.55) (157.39) (41.87) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (127.05) (28.43) (106.75) (28.40) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (60.17) (13.46) (49.98) (13.30) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1.14) (0.26) (0.59) (0.15) 
ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.16) (0.04) (0.23) (0.06) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 77.20 17.27 60.95 16.21 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (16.70) (3.74) (13.82) (3.68) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 60.50 13.54 47.13 12.54 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุน :      
    ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    (1.90)  
    ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่    0.38  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 60.50  45.61  

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิของบริษัทและบริษทัย่อยในปี 2563 มีจ านวน 60.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ านวน 13.37 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.37 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 
13.54 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีเท่ากบัร้อยละ12.54 
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ฐานะการเงนิ 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    เปล่ียนแปลง 
 2563 2562 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รวมสินทรัพย ์  749.95   525.87  224.08  42.61 

รวมหน้ีสิน 262.27  60.13  202.14 336.17 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  487.68  465.74   21.94 4.71 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน  749.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
224.08  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.61  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย  จ านวน 223.85  ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ านวน 48.27 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือจ านวน 52.55 ลา้นบาท การลดลงของเงินสดจากการเขา้ซ้ือกิจการบริษทัยอ่ย จ านวน 190.32  ลา้นบาท ในปี 2563 
บริษทัมีการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมออกไป จ านวน 4.61 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 262.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 202.14 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 336.17  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ท่ีมีจ านวน  60.13  ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิด
จากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ จ านวน 82.44 ลา้นบาท มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จ านวน 108 ลา้นบาท การ
เพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน จ านวน 3.91 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน  487.68  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจ านวน  
21.94  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.71  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีจ านวน  465.74  ลา้นบาท สาเหตุหลกั
มาจากบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 53.08 ลา้นบาท  
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บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 1   

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 



2 
 

ชื่อ นามสกุล ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรตคุิณ นพ. อุดม คชนิทร   
อาย ุ 66 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ  / ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล
และการพฒันาความยั่งยืน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 17 ธันวาคม 2562 
ประวัติการศึกษา 

 แพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล  

 วว. อายรุศาสตร ์แพทยสภา 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 211/2015 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 124/2016 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย

ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่ื่นๆ  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563 สมาชิกวฒุสิภา รฐัสภา รบัราชการ 
พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562 รฐัมนตรช่ีวย  กระทรวงศกึษาธิการ รบัราชการ 
ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหดิล สถาบนัการศกึษา 
พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558 กรรมการสภา มหาวิทยาลยัมหดิล สถาบนัการศกึษา 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง ไม่มี ไม่มี - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บรษัิท 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ นามสกุล ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาความยั่งยืน 

อาย ุ 61 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 11 ตลุาคม 2561 
 
ประวัติการศึกษา/ประวตัิอบรม 

 ปี 2523 วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล 

 ปี 2525 แพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหดิล 

 ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand) 

 ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London 

 ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand) 

 ปี 2551 หลกัสตูรผูบ้รหิารยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที่ 12 

 ปี 2558 Fellow of  American College of Physician 

 ปี 2559 Fellow of  Royal College of Physician (LONDON) 

 ปี 2561 หลกันิตธิรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปธ) รุน่ที่ 6 วิทยาลยัศาลรฐัธรรมนญู 
 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 244/2017 
 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
2563- ปัจจบุนั                                                   กรรมการอิสระ บรษัิท เพรซิเดนท ์เบเกอรี ่จ ากดั 

(มหาชน) 
การผลติและจ าหนา่ยขนม
ปังและเบเกอรี ่

ต.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย
ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั วิจยัและพฒันาดา้น
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อารเ์อฟเอส จ ากดั ใหบ้รกิารจดัการดา้นการ
สนบัสนนุโรงพยาบาล 

2558 – ปัจจบุนั คณบดี  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล 

โรงพยาบาล 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง ไม่มี ไม่มี - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 3 บรษัิท 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ - นามสกุล ศ. ดร. ศันสนีย ์ไชยโรจน1์ 
อาย ุ 58 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการบรรษัทภิบาล
และการพฒันาความยั่งยืน / ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 1 สงิหาคม 2563  
 

ประวัติการศึกษา 

 Ph.D. (Immunobiology), Georgetown University, U.S.A. 

 M.Sc. (Immunobiology) (Distinction), Georgetown University, U.S.A. 

 วท.บ. (เกียรตินยิมอนัดบั 1 เทคนิคการแพทย)์, มหาวิทยาลยัมหดิล 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ 11/2011 
 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) ของหอการคา้ไทย รุน่ท่ี 12   

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 25  โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสตูร Symposium for Entrepreneurship Education โดย Babson College 

 หลกัสตูร Strategy and Innovation for Businesses  in Asia –SIBA  รุน่ที่6 โดยวิทยาลยัการจดัการ-CMMU รว่มกบั  
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology-MIT 

 หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างานวิจยัและพฒันารว่มกบัองคก์รธุรกิจและอตุสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้
โครงการ TALENT MOBILITY  โดย มหาวิทยาลยัมหดิล 

 หลกัสตูรการบรหิารจดัการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมส าหรบันกั-บรหิารระดบัสงู โดย สวทน. 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ รว่มกบั สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย –TMA 

 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
ไม่มี 

  

                                                           
1 ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน ์ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป คือ นายวิชยั อสัสรตัน ์เม่ือวนัที่  1 สิงหาคม 2563 
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หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบรหิาร 

เครอืสยามไบโอไซเอนซ ์ วิจยัและพฒันาดา้น
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา  บรษัิท ทนุลดาวลัย ์จ ากดั กิจกรรมของบรษัิทโฮลดิง้ที่
ไม่ไดล้งทนุในธุรกิจการเงนิ
เป็นหลกั 
บรหิารเงนิลงทนุ 

พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุศาสตราจารยเ์กียรติยศ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
ภมูพิลอดลุยเดช เพื่อศลัยศาสตรจ์ าเพาะ 

 

พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั Journal Editorial 
Board Member. 

“Infection, Genetics and Evolution” 
Elsevier; Impact factor 

 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมการกฏ
หมายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

กระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั อนกุรรมการสทิธิบตัร
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงพาณิชย ์

พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการบรหิารศนูยค์วามเป็น
เลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์ (TCELS) 

 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง ไม่มี ไม่มี - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บรษัิท 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ นามสกุล นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ 
อาย ุ 54 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ  / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาความยั่งยืน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 18 ธันวาคม 2560 
 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการเงนิและการตลาด มหาวิทยาลยัชิคาโก สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ 10/2020 

 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 34/2019 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 277/2019 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 91/2011 
 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี  
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
ธ.ค.2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย

ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

2554 - 2561 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ฮอท พอท จ ากดั (มหาชน)  รา้นอาหาร 

2549 - 2560 รองประธานอาวโุส บรษัิท บรุค๊เคอรก์รุป๊ จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจการเงนิ 
หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แกรนด ์คอส กรุป๊ จ ากดั จ าหน่ายเครือ่งส  าอาง 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เนต็เวย ์คอมมนูิเคชั่น จ ากดั ใหบ้รกิารดา้นอนิเตอรเ์น็ต และ

วางระบบคอมพิวเตอร ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อมาโด ้กรุป๊ จ ากดั จ าหน่ายผลติภณัฑส์ขุภาพและ

ความงาม 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็มบรโิอ แพลนเนท จ ากดั คลนิิก 



8 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทยประเสรฐิโฆษณา จ ากดั ผลติป้ายโฆษณาและตกแต่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอชอารไ์อ เอนเทค จ ากดั ผลติหมอ้น า้และระบบ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เพาเวอรเ์มติค จ ากดั  ผลติแบตเตอรีแ่ละหมอ้สะสมไฟฟา้ 
2561 – มิ.ย. 63 กรรมการ บรษัิท ฟิตชอป (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ าหน่ายอปุกรณส์ขุภาพ 
2559 – มิ.ย. 63 กรรมการ บรษัิท ฟิตจงัชั่น จ ากดั  สถานท่ีออกก าลงักาย 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง ไม่มี ไม่มี - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บรษัิท 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ นามสกุล ดร. ตฤณวรรธ ์ ธนิตนิธิพันธ2์ 
อาย ุ 50 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับรษัิท) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 1 กุมภาพนัธ ์2557 
 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาเอก สาขาดา้นพฒันาองคก์ร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการเงนิและธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham ประเทศองักฤษ 

 ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการตลาด จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ี คณะเภสชัศาสตรบ์ณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 167/2012 
 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 24  โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Executive Development Program รุน่ 14 สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

 หลกัสตูรภมิูพลงัแผ่นดนิ รุน่ท่ี 4 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการการคา้ (TEPCOT) รุน่ 9 

 หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ 7  

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน) รุน่ 11 

 หลกัสตูรวิทยาการผูน้  าไทย-จีน (วทจ.) รุน่ที่ 2 
 
ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี  

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  พฒันา คดิคน้ และจ าหน่าย
ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

 

                                                           
2 เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ดร.ทรงวฒิุ ศกัดิช์ลาธร ไดเ้ปล่ียนช่ือ-สกลุ เป็น ดร. ตฤณวรรธ ์ ธนิตนิธิพนัธ ์ 
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หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

27 พ.ย. 63 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์
สขุภาพส าหรบัคนและสตัว ์

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อินเตอร ์เพท็ทรนิา จ ากดั จ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษัิท อินเตอร ์เวทตา้ จ ากดั จ าหน่ายผลติภณัฑย์าและ

อาหารสขุภาพส าหรบัสตัว ์
2553 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โซเอทิส (ประเทศไทย) จ ากดั เวชภณัฑส์ตัว ์และผลติภณัฑ์

เพื่อสขุภาพของสตัวเ์ลีย้ง 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไฟเซอร ์เวชภณัฑส์ตัว ์ประเทศ

ไทย 
ผลติและจ าหน่ายเวชภณัฑ์

สตัว ์
 ผูอ้  านวยการธุรกิจ

เวชภณัฑแ์ละวิตามิน 
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั จ าหน่ายผลติภณัฑเ์วชภณัฑ์

และอาหารเสรมิ เครือ่งทาง
การแพทย ์

 ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาด 

บรษัิท Smooth-E และ บรษัิท Siam 
Health Group 

ผูจ้  าหน่ายผลติภณัฑย์าสฟัีน 
Dentiste 

 ผูอ้  านวยการแผนก
เวชภณัฑโ์รงพยาบาล 
และรา้นขายยา 

บรษัิท บรสิตอล-ไมเยอรส์ สควิบบ ์ฟาร ์
มา (ประเทศไทย) จ ากดั   

จ าหน่ายผลติภณัฑท์างการ
แพทยแ์ละเวชภณัฑ ์

 กรรมการบรหิาร บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั / บรษัิท เอเพก็ซเ์ซลา่ จ ากดั / บรษัิท เอ
บินสิ จ ากดั และ บรษัิท อินโนไบโอคอสเมด จ ากดั  บรษัิทในเครอื
ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ  ์

 อนกุรรมการ
คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

การประปาภมูิภาค 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง 105,298,800 หุน้ (51.12%) 88,552,300 หุน้ (42.99%) 16,746,500 หุน้ (8.13%) 
คู่สมรส - - - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บรษัิท 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ นามสกุล นางสาวนภาภรณ ์เดชอัคราช  
อาย ุ 45 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับรษัิท) 
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 14 มิถนุายน 2560 
 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 152/2018 
 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี  
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ / ผูอ้  านวยการ

ฝ่ายปฏิบตัิการ   
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย

ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

2559 – พ.ค. 2562 เลขานกุารและผูจ้ดัการ
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย
ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

2550 - 2558 Business Unit Assistant บรษัิท ซาโนฟ่ี - อเวนตีส (ประเทศไทย) 
จ ากดั  

ขายสง่สนิคา้ทางเภสชัภณัฑ์
และทางการแพทย ์

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง 100 หุน้ 100 หุน้ - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บรษัิท 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ นามสกุล นางสาวสุภาภรณ ์ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช   
อาย ุ 46 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ  
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับรษัิท) 
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 14 มิถนุายน 2560 
 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาโท พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการบญัชีบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชีตน้ทนุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 152/2018 
 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

 สารสนเทศการบญัชี 1 และ 2 

 หลกัสตูร Orientation  Course - CFO Focus on Financial Reporting รุน่ที่ 7 

 ผลกระทบทางการบนัทกึบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบั Transfer pricing ที่นกับญัชีตอ้งปฏบิตัิใหถ้กูตอ้ง 

 เตรยีมพรอ้มกบัการบญัชี เรือ่ง สญัญาเช่า และอ่านและเขยีนรายงานผูส้อบบญัชีใหเ้ขา้ใจ 

 การจดัท างบกระแสเงนิสดและการวิเคราะหง์บกระแสเงนิสด (Workshop) รุน่ที่ 2/62 

 เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เก่ียวขอ้ง 

 เตรยีมความพรอ้ม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือทางการเงนิ (TFRS 9) และ ฉบบัที่ 16 สญัญาเช่า 
(TFRS 16) 

 Transfer Pricing ปี 62 การก าหนดราคาโอนระหวา่งบรษัิทท่ีมีความสมัพนัธก์นั 

 สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส  าคญัของ TFRS (ฉบบัปรบัปรุง 2561) ส  าหรบัสมาชิกและบคุคลทั่วไป รุน่ท่ี 1/61 

 โครงการพฒันาความรูต้่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD) ครัง้ที่ 4/2561 (ชดุที่ 3) 
 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี  
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ และ

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย
ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์
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หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

27 พ.ย. 63 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์
สขุภาพส าหรบัคนและสตัว ์

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท อินเตอร ์เพท็ทรนิา จ ากดั จ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
ส าหรบัสตัว ์

ก.พ. 60 – พ.ค. 62 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย
ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

2545 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บรษัิท คอรป์อเรท เพอรฟ์อแมนซ ์แอด
ไวเซอร ์จ ากดั  

บรกิารที่ปรกึษาการลงทนุ 

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง ไม่มี ไม่มี - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บรษัิท  
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ นามสกุล นางอภริม์ณ โพธ์ิศรี 
อาย ุ 50 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 17 กรกฎาคม 2563   

 
ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีสาขา BBA in Computer Information Systems, Baruch College, The City University of New York 
 
ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี  

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

ก.ค. 2563 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย
ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

ก.พ 58 – ก.พ. 63 Executive Assistant & 
Communication 
Manager 

Boehringer Ingelheim Co., Ltd. จ าหน่ายเวชภณัฑส์ าหรบัคน
และสตัว ์

 
การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง - 100 หุน้ เพิ่ม 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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ชื่อ นามสกุล นางสาวธนัชพรรณ เทียนทพิศิริ 
อาย ุ 51 ปี 

ต าแหน่งในบริษัทฯ เลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบรษัิท 
วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 16 พฤศจิกายน 2561   
ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการเงนิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 
 

ประวัติการอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูป้ฎบิตัิงานเลขานกุารบรษัิท ปี 2563 ของสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 26/2008 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี  
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการและ

เลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จ าหน่ายผลติภณัฑส์ขุภาพ
ส าหรบัคนและสตัว ์มี.ค. 62 –ก.พ. 63 ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารจดัการ 

2561 เลขานกุารบรษัิท บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจ จ าหน่ายเครือ่งส  าอาง
และแก็ดเจ็ต 

2547 – 2559 เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ยนูิค ไมนิ่ง เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหนา่ย
ถ่านหินภายในประเทศ 

 หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 61 – พ.ค. 62 เลขานกุารคณะกรรมการและ
เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั  ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ
จ าหน่ายผลติภณัฑส์ขุภาพ
ส าหรบัคนและสตัว ์

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง ไม่มี ไม่มี - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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หนา้ที่ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท 
1) ปฏบิตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบอื่นท่ี

เก่ียวขอ้ง  
2) ปฏบิตัิหนา้ที่จดัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  
3) ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลใหบ้รษัิท และคณะกรรมการใหมี้การปฏิบตัทิี่สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

ตลอดจนมติที่ประชมุคณะกรรมการ/ ผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
4)  สนบัสนนุการจดัใหก้รรมการ ผูบ้รหิารไดร้บัความรูแ้ละเขา้อบรมหลกัสตูรตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ที่กรรมการ

และกรรมการเฉพาะเรือ่ง  
5) จดัอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการปฏบิตัิหนา้ที่แก่กรรมการปัจจบุนัและที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 
6) ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎเกณฑต์่างๆ ที่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารควรรบัทราบ  
7) ท าหนา้ที่จดัท า และจดัเก็บรกัษาเอกสารส  าคญัของบรษัิทไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ และรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  
8) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงาน

สารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก  ากบัดแูล ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎเกณฑข์องหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบรษัิทพน้จากต าแหน่งหรอืไมอ่าจปฏิบตัหินา้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานกุารบรษัิท

คนใหม่ภายในเกา้สบิวนั นบัแต่วนัที่เลขานกุารบรษัิทคนเดิมพน้จากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ และใหค้ณะกรรมการมี
อ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งปฏบิตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว (ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงนิและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 
 

บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้ นางสาวสภุาภรณ ์ ฤกษพ์ทิกัษพ์าณิช ผูร้บัผิดชอบสงูสดุฝ่ายบญัชีและการเงนิ ตัง้แตว่นัที่ 14 
มิถนุายน 2560 ซึ่งเป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้นตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ปัจจบุนั นางสาวสภุาภรณ ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช
ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ ดงัมีรายละเอียดประวตัติามที่ระบใุนขอ้ 1. ขอ้มลูของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิท 

และบรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้ นางสาวสภุาภรณ ์ฉันวงษง์าม  ต าแหนง่ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ใหเ้ป็นผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี
ของบรษัิท (สมหุบ์ญัชี) แตง่ตัง้วนัที่ 17 กรกฎาคม 2560  ซึ่งเป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสภุาภรณ ์ฉนัวงษง์าม 

อาย ุ 41 ปี 
ต าแหน่ง สมหุบ์ญัชี / ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 17 กรกฎาคม 2560 
 
วุฒกิารศึกษา 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจสาขาการบญัชีทั่วไป สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
 

ประวัติการฝึกอบรม 

 ประกาศนียบตัรสภาวชิาชีพบญัชี (CPD) หลกัสตูร  

 การวิเคราะหง์บการเงนิ 

 จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

 การวิเคราะหง์บการเงนิและการท าความเขา้ใจมลูค่าเงนิเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มแก่กิจการ 

 สรา้งความเขา้ใจหลกัการรา่งมารฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ TFRS 16 รุน่ท่ี 3/62 

 ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี รุน่ท่ี 3/2561 

 รบัมอืเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดใ้หม่ตาม IFRS 15 ส าหรบัธุรกิจทั่วไป รุน่ท่ี 3/2561    
 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 
2560 - ปัจจบุนั สมหุบ์ญัชี บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  พฒันา คดิคน้ และจ าหนา่ย

ผลติภณัฑส์ขุภาพส าหรบัคน
และสตัว ์

หนา่ยงาน หรอื บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2558 - 2560 พนกังานฝ่ายบญัชี บรษัิท แคด คาสท ์จ ากดั จ าหน่ายเครือ่งพิมพส์ามมติิ 
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การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หุน้สามญั (IP) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) ณ 1 มกราคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 
ตนเอง ไม่มี ไม่มี - 
คู่สมรส ไม่มี ไม่มี - 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี ไม่มี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลัง ไม่มี 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง   

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

1.
 

นา
ยอ
ดุม
 ค
ชิน
ทร

 

2.
 

นา
ยปิ
ยะ
มิต
ร  
ศร
ธีร
า 

3.
 

นา
งศ
นัส
นีย
 ์ไช
ยโ
รจ
น ์

4.
 

นา
ยอ
มร
ศกั
ดิ ์
เก
ตจุ
รูญ

 

5.
 

นา
ยต
ฤณ

วร
รธ
 ์ธนิ

ตน
ิธิพ
นัธ

 ์

6.
 

นา
งส
าว
นภ
าภ
รณ

 ์ 
เด
ชอ
คัร
าช

 

7.
 

นา
งส
าว
สภุ
าภ
รณ

 ์ฤก
ษ์

พิท
กัษ

์พา
ณิ
ช 

8.
 

นา
งอ
ภิร
ม์ณ

 โพ
ธิ์ศ
ร ี

1. บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) X / / / /, // /, // /, // // 

บรษัิทย่อย         

2. บรษัิท อินเตอร ์เวทตา้ จ ากดั     /    

3. บรษัิท อินเตอร ์เพท็ทรนิา จ ากดั     /  /  

4. บรษัิท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั     /  /  

บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

5. บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั  / /      

6. บรษัิท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  /       

7. บรษัิท เพรซิเดนท ์เบเกอรี ่จ ากดั (มหาชน)  /       

8. บรษัิท อารเ์อฟเอส จ ากดั  /       

9. บรษัิท ไทยประเสรฐิโฆษณา จ ากดั    /     

10. บรษัิท เอชอารไ์อ เอนเทค จ ากดั    /     

11. บรษัิท เพาเวอรเ์มติค จ ากดั    /     

12. บรษัิท แกรนด ์คอส กรุป๊ จ ากดั    /     

13. บรษัิท เนต็เวย ์คอมมนูิเคชั่น จ ากดั    /     

14. บรษัิท อมาโด ้กรุป๊ จ ากดั    /     

15. บรษัิท เอ็มบรโิอ แพลนเนท จ ากดั    /     

16. บรษัิท ดิจิลฟีวิ่ง จ ากดั        / 

17. บรษัิท เอเพก็ซเ์ซลา่ จ ากดั   /      

18. บรษัิท อินโนไบโอคอสเมด จ ากดั   /      

19. บรษัิท Abinis จ ากดั   /      

หมายเหต ุ   X  =  ประธานกรรมการ    /  =  กรรมการ      //  =  ผูบ้รหิาร  



  

 

 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 2   

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 



 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน)   

- เอกสารแนบ 2 -  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย  

รายช่ือกรรมการ รายช่ือบริษทัยอ่ย 
บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จ ากดั บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จ ากดั บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 

1. ดร.ตฤณวรรธ์  ธนิตนิธิพนัธ์1/ / / / 
2. นายอรรถพล นิมโรธรรม /   
3. นางสาวหทยักาญจน์ จิรพทิกัษก์ลุ / /  
4. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช  / / 
5. นางสาวอลิสา ตงักบดี  /  
6. นายจิรชาญ คมัภิรานนท ์  /  

หมายเหตุ     /  =  กรรมการ 
 

1/เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปล่ียนช่ือ-สกลุ เป็น ดร. ตฤณวรรธ์  ธนิตนิธิพนัธ์ 



บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)    

 

เอกสารแนบ 3: รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
บรษัิทใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (Outsource) ไดแ้ก่ บรษัิท ควอนตัม้ พอยท ์คอนซลัติง้ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ

ภายในของบรษัิท ซึ่งไดม้อบหมายใหบ้คุคลดงัต่อไปนี ้เป็นหวัหนา้ทีมงานตรวจสอบภายใน  
 

นายรักษพ์ล อังศุวทิยา (อายุ 63 ปี)  
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 
การถือหุน้ ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหลยุสเ์ซยีนา ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Monroe Campus)  

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ 5/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 การอบรมภายใน เรือ่ง เทคนิคและเครือ่งมอืในการตรวจสอบเบือ้งตน้ 

 การอบรมภายในองคก์ร เรือ่ง การบรหิารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหวัหนา้ทมี 

 สมัมนาพเิศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 หลกัสตูร IT Audit for Non-IT Auditor ของส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 
ประสบการณท์ างาน 
2554 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน บรษัิท ควอนตัม้ พอยท ์คอนซลัติง้ จ ากดั /  

บรษัิทท่ีปรกึษาและตรวจสอบความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน 

2547 – 2553 ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน บรษัิท อารพ์ีเจเอ็ม โคช้ชิง้ จ ากดั / บรษัิทที่
ปรกึษาและตรวจสอบความเพยีงพอของระบบ
การควบคมุภายใน 

 
ประวัตกิารกระท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา ไม่มี 
 
ส าหรบัหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษัิท ไม่มี 



บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)    

 

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเก่ียวกบัรายงานการประเมินราคาทรพัยส์นิ 

โปรดดรูายละเอียดเรือ่ง รายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ ไดใ้นหวัขอ้ “สว่นท่ี 1 หวัขอ้ 4 ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ” 



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 

ไมม่ี 
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