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16. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

16.1 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในส่วนน้ี อา้งอิงจากงบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อย  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั (“อินเตอร์เวทต้า”) เพ่ือเป็นการ

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั และขยายกิจการให้ครอบคลุมสินคา้หลายกลุ่มยิ่งข้ึน 

เพ่ือเพิ่มโอกาสการสร้างรายไดแ้ละกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนให้กบับริษทั โดยอินเตอร์เวทตา้ประกอบธุรกิจนาํเขา้ และจาํหน่ายอาหาร 

ยา เวชภณัฑ์ และสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัตว ์มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 5.00 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดซ้ื้อหุ้นของอินเตอร์เวทตา้

ทั้งหมดท่ีถือโดย ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร (ผูถื้อหุ้นใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทั) และนายอรรถพล นิมโรธรรม (พนกังาน

ของอินเตอร์เวทตา้) รวมจาํนวน 27,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ของอินเตอร์เวทตา้ ในราคา

หุ้นละ 100 บาท ซ่ึงเท่ากับราคาตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(par value) คิดเป็นเงินรวม 2.75 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้จดัทาํงบ

การเงินรวมสําหรับบริษทัและอินเตอร์เวทตา้ ข้ึนเพ่ือสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ตามเน้ือ

หาทางเศรษฐกิจตามการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนว่าบริษทัและอินเตอร์เวทตา้

ไดด้าํเนินธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาของอินเตอร์เวทตา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ี

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัวนัซ้ือธุรกิจ ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  มีดงัน้ี 

 ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 29.83 

หน้ีสินรวม 18.10 

สินทรัพยสุ์ทธิ 11.73 

หกั : ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5.28) 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ 6.45 

หกั : ตน้ทุนการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทั-เงินสดจ่าย (2.75) 

ผลต่างระหวา่งตน้ทุนการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย 3.70 

ทั้งน้ี การซ้ือหุ้นดงักล่าวจากผูถื้อหุ้นเดิมเป็นการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันั้น บริษทัจึง

รับรู้ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย

ดังกล่าวข้างต้นไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุม

เดียวกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั (“อินเตอร์เพ็ททรินา”) เพ่ือ

ประกอบธุรกิจจาํหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 4.00 ลา้นบาท โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง

บริษทักบับริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (บริษทั 

ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส 

จาํกดั)  ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดย
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บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในอินเตอร์ เพ็ททรินาดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยรวมฐานะการเงินและผล

ดาํเนินงานของอินเตอร์เพท็ทรินา ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้มา 

นอกจากน้ี บริษทัมีบริษทัร่วม 1 บริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั อินเตอร์ สเต็มมา 

จาํกดั (“อินเตอร์สเต็มมา”) จากผูถื้อหุ้นเดิมของอินเตอร์สเตม็มา คือ ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร จาํนวน 62,500 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 25 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นเงินรวม 6.25 ลา้นบาท โดยอินเตอร์สเตม็มาจดัตั้ง

ข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัเกบ็และรักษาสเตม็เซลล ์เซลลต์น้กาํเนิดเลือด เน้ือเยือ่ชีวภาพทุกส่วนของมนุษยแ์ละสตัว ์

รวมทั้งใหค้าํปรึกษาและแนะนาํทางดา้นการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัเกบ็ดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การประกอบธุรกิจ

ใดๆ โดยบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในอินเตอร์สเตม็มาเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม และบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม

วิธีส่วนไดเ้สียในการจดัทาํงบการเงินรวม 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

งบการเงินของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ อินเตอร์เวทตา้ และอินเตอร์เพท็ทรินา ผา่นการตรวจสอบโดยนายธนะวุฒิ พิบูลย์

สวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบ

บญัชีของบริษทั  

งบการเงินของอินเตอร์เวทตา้สําหรับปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 6 เดือน 

(ม.ค. - มิ.ย. 2561) 

งวด 6 เดือน 

(ม.ค. - มิ.ย. 2562) 

สินทรัพยร์วม 27.12 28.43 46.44 38.43 74.51 

หน้ีสินรวม 18.38 16.26 31.79 24.30 54.44 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 8.74 12.17 14.65 14.13 20.07 

รายไดร้วม 62.58 81.95 99.21 39.88 69.34 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.44 3.43 2.51 2.02 5.41 

สําหรับงบการเงินของอินเตอร์เพ็ททรินาสําหรับปี 2561 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตั้ง

อินเตอร์เพท็ทรินา) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพยร์วม 4.76 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 5.14 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)

ธุรกจิพฒันา คิดคน้ และจาํหนา่ยผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงาม

ทุนจดทะเบียน 103 ลา้นบาท ทุนชาํระแลว้ 80 ลา้นบาท

บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จํากัด

ธุรกจินาํเขา้และจาํหนา่ยผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท

บริษัท อินเตอร์ สเต็มมา จํากัด

ธุรกจิจดัเกบ็และรักษาสเต็มเซลล์

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 25 ลา้นบาท

บริษัท อินเตอร์ เพท็ทรินา จํากัด

ธุรกจิจาํหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท

บริษทั เอเชีย่น กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั บริษทั เอ็ม เนเจอร์พลสั จาํกดั

40%                         60%                                                40%                           55%              5%                                               25%                         75% 

อ่ืนๆ 
บุคคลธรรมดา 3 ราย
ถือหุน้รายละ 15%-30% 
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(0.38) ลา้นบาท รายไดร้วม 3.79 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 4.38 ลา้นบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 อินเตอร์

เพท็ทรินา มีสินทรัพยร์วม 4.76 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 9.17 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น (4.41) ลา้นบาท รายไดร้วม 6.01 ลา้น

บาท และขาดทุนสุทธิ 4.03 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินโดยถือปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ จากเดิมท่ีเคยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เพ่ือให้งบการเงินท่ีนาํเสนอให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสะทอ้นฐานะทาง

การเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดดี้ยิ่งข้ึน บริษทัจึงนาํเสนองบการเงินรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และปรับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ช้เกณฑ์ดงักล่าวในการจดัทาํงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวม งบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ือแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบ 

(1) ภาพรวมการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือการดูแลสุขภาพและความ

งามสาํหรับคน และผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์โดยผลิตภณัฑท่ี์จดัจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

ผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน  ดาํเนินการโดยบริษทั แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1)  ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลสุขภาพ

ใหแ้ขง็แรงและชะลอวยั ท่ีไม่ใช่ยา ท่ีเนน้การสร้างสมดุลใหอ้วยัวะภายในต่างๆ ท่ีเรียกวา่ โภชนเภสัช หรือ “Nutraceuticals” 

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาจากสารอาหารท่ีมีหลกัฐานการวิจยัแลว้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา ป้องกนัโรค และส่งเสริม

สุขภาพโดยปราศจากผลขา้งเคียง  

2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) เป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมเก่ียวกบัความงาม

ดา้นต่างๆ ทั้งท่ีช่วยลดเลือนร้ิวรอย ปรับรูปหนา้ให้เรียว เพ่ิมมิติและความคมชดัของใบหนา้ และผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลความ

สะอาด   

ผลติภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์  ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

3) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เล้ียง (Companion Animal Health Products) ไดแ้ก่ โภชนเภสัช

สําหรับสัตว์เลีย้ง (Nutraceuticals for pets ) เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือดูแลสุขภาพสําหรับสุนัขและแมว แชมพูรักษา

โรคผิวหนังสําหรับสัตว์เลีย้ง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพ่ือการรักษาการติดเช้ือท่ีผิวหนงัในสุนขัและแมว 

เวชสําอางสําหรับสัตว์เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทแชมพูและครีมนวดชนิดไม่ตอ้งล้างออก

สาํหรับสุนขัและแมวท่ีมีผิวแห้ง คนั และผิวแพง่้าย ช่วยให้ผิวหนงัและขนนุ่มสวย ลดการเกิดขนพนักนั ป้องกนัการระคาย

เคืองผวิหนงั เวชภัณฑ์สาํหรับสัตว์เลีย้ง (Pharmaceuticals for pets) เป็นยาสาํหรับสุนขัและแมว เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาลดปวด

ลดอักเสบ ยาหยอดหู ยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น อาหารสัตว์เลีย้ง (Pet Food) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวในระดับ 

Premium Quality Human Grade ภายใต้แนวคิด “Authentic Pet Food” ซ่ึงผลิตจากเน้ือไก่และเน้ือปลาจริง ไม่ใช่เศษเน้ือ 

เน้ือสัตวแ์ปรรูป หรือ by product และ แผ่นรองซับสาํหรับสัตว์เลีย้ง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภณัฑแ์ผน่รองซบัปัสสาวะหรือ

ส่ิงขบัถ่ายสาํหรับสุนขั แมว และสตัวเ์ล้ียงทัว่ไป 
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4) ผลิตภัณ ฑ์ สําห รับ ป ศุ สัต ว์  (Livestock Products) ได้แ ก่  ผลิตภัณ ฑ์ ส ารผส มล่วงห น้ า (Premix) ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยสารสกดั แร่ธาตุ และเอนไซมต่์างๆ ท่ีใชผ้สมในอาหารสัตว ์มีคุณสมบติัช่วยดา้นสุขภาพและรักษาอาการของ

โรคต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้การเล้ียงสัตวเ์พ่ือการบริโภคโดยการลดการใชย้าปฏิชีวนะ  ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดอาหาร

ปลอดภยั (Food Safety) ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยรักษาสุขภาพและป้องกนัการแพร่โรค เช่น 

แป้งสุขอนามัยเพ่ือดูดซับความช้ืนบนพ้ืน จุลินทรียบ์าํบัดนํ้ าเสียและลดแอมโมเนียในโรงเรือนปศุสัตว์ เป็นต้น และ 

ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เพ่ือรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียสาํหรับปศสุตัว ์

 ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม

จาํนวน 125.44 ลา้นบาท 247.95 ลา้นบาท 317.58 ลา้นบาท และ 185.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดเ้กือบทั้งหมดเป็นรายได้

จากการขาย ซ่ึงมีจาํนวน 124.60 ลา้นบาท 247.30 ลา้นบาท 316.83 ลา้นบาท และ 182.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 

99.33 ร้อยละ 99.74 ร้อยละ 99.76 และร้อยละ 98.31 ของรายไดร้วม ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

ตามลาํดบั และรายไดอ่ื้นมีจาํนวน 0.84 ลา้นบาท 0.65 ลา้นบาท 0.75 ลา้นบาท และ 3.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ร้อย

ละ 0.26 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 1.69 ของรายไดร้วมในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั    

ตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจาํนวน 39.24 ลา้นบาท 

99.27 ลา้นบาท 125.04 ลา้นบาท และ 79.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตน้ทุนขายท่ีสําคญั ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ ค่าขนส่ง

สินคา้นาํเขา้ ค่าวสัดุหีบห่อ และค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้อ่ืนๆ ตน้ทุนขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายประมาณร้อยละ 

31 - 44 ในช่วงเวลาดงักล่าว โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 68.51 ร้อยละ 59.86 ร้อยละ 60.53 และร้อยละ 56.34 ในปี 

2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจาํนวน 36.63 

ลา้นบาท 67.00 ล้านบาท 101.32 ล้านบาท และ 58.78 ล้านบาท ตามลาํดับ ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ผนัแปรตาม

ยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีสําคญั ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายเดินทางและ

ยานพาหนะของพนกังานขาย และค่าส่ือโฆษณาสินคา้ เป็นตน้ โดยค่าใชจ่้ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบั

ร้อยละ 29.20 ร้อยละ 27.02 และร้อยละ 31.90 และร้อยละ 31.65 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจาํนวน 

22.19 ล้านบาท 53.05 ลา้นบาท 50.26 ลา้นบาท และ 23.88 ลา้นบาท ตามลาํดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็น

ค่าใชจ่้ายคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนพนกังาน ค่าตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าเช่าสํานกังาน  เป็นตน้ รวมทั้ง

ในปี 2560 มีค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Share Based Payment) จาํนวน 18.27 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดอ้อกหุ้นเพ่ิม

ทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น

สดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 17.69 ร้อยละ 21.40 ร้อยละ 15.83 และร้อยละ 12.86 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือน

แรกของปี 2562 ตามลาํดบั 

กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจาํนวน 20.07 ลา้นบาท 

18.91 ลา้นบาท 29.06 ลา้นบาท และ 18.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 16.00 ร้อยละ 7.63 ร้อย

ละ 9.15 และร้อยละ 9.71 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากาํไร

สุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ท่ีไม่รวมรายไดอ่ื้นจากรายการพิเศษ ท่ีเกิดจากการกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหาร
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จากการท่ีผูบ้ริหารสละสิทธ์ิการรับโบนัสดงักล่าว จาํนวน 2.25 ลา้นบาท บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรท่ีไม่รวมรายการ

พิเศษเท่ากบั 15.78 ลา้นบาท และมีอตัรากาํไรท่ีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบัร้อยละ 8.60  

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 79.87 ลา้น

บาท 104.62 ลา้นบาท 195.47 ลา้นบาท และ 212.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 85.65 

ร้อยละ 84.96 ร้อยละ 89.93 และร้อยละ 89.84 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ตามลาํดบั และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ร้อยละ 14.35 ร้อยละ 15.04 ร้อยละ 10.07 และร้อยละ 10.16 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ิน

ปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์มุนเวียนประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน และสินค้าคงเหลือ เป็นต้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นตน้ 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 34.16 ลา้น

บาท 25.88 ลา้นบาท 88.48 ลา้นบาท และ 83.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงมีสัดส่วน

ร้อยละ 97.28 ร้อยละ 94.05 ร้อยละ 98.52 และร้อยละ 98.07 ของหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562  ตามลาํดบั โดยมีรายการหน้ีสินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อหน้ีสินรวมเท่ากบัร้อยละ 

84.51 ร้อยละ 60.24 ร้อยละ 76.63 และร้อยละ 63.73 ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดับ 

รองลงมา คือ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย มีสัดส่วนต่อหน้ีสินรวมเท่ากบัร้อยละ 8.84 ร้อยละ 26.12 ร้อยละ 5.45 และร้อย

ละ 8.86 ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั นอกจากน้ี ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 11.60 ลา้นบาท และ 17.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 และร้อยละ 

20.98 ของหน้ีสินรวม ตามลาํดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 45.71 

ลา้นบาท 78.74 ลา้นบาท 106.99 ลา้นบาท และ 128.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่

ในระดบัตํ่า มีส่วนของผูถื้อหุ้นเติบโตต่อเน่ืองจากการเพิ่มทุนและมีกาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน ในขณะท่ีหน้ีสินรวมมี

จาํนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน โดย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.75 เท่า 0.33 เท่า 0.83 เท่า และ 0.65 เท่า ตามลาํดบั 

(2) การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายได้รวม 

รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน 125.44 ลา้นบาท 247.95 ลา้นบาท และ 317.58 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 122.51 ลา้นบาท และ 69.63 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 97.66 และร้อยละ 28.08 ในปี 

2560 - 2561 ตามลาํดบั สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รายไดร้วมมีจาํนวน 185.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวด

เดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 138.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 47.27 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 34.14 โดยรายไดเ้กือบ

ทั้งหมดของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นรายไดจ้ากการขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.31 - 99.76 ของรายไดร้วม ส่วน

ท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหาร 

(เฉพาะในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562) และอ่ืนๆ เป็นตน้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.24 - 1.69 ของรายไดร้วม โดยมี

โครงสร้างรายไดใ้นปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 - 2562 ดงัน้ี 
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ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย           

1. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรม

ความงามสาํหรับคน 62.57 49.88 168.76 68.06 224.58 70.71 100.44 72.55 117.11 63.06 

2. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์ 62.03 49.45 78.54 31.68 92.25 29.05 37.49 27.08 65.47 32.25 

            รายได้จากการขายรวม 124.60 99.33 247.30 99.74 316.83 99.76 137.93 99.62 182.58 98.31 

รายไดอ่ื้น 0.84 0.67 0.65 0.26 0.75 0.24 0.52 0.38 3.14 1.69 

            รายได้รวม  125.44 100.00 247.95 100.00 317.58 100.00 138.45 100.00 185.72 100.00 

แผนภูมิแสดงรายได้แยกตามประเภทของรายได้และกลุ่มผลิตภัณฑ์หลกั 

 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 2562  

 

รายได้จากการขาย 

รายไดเ้กือบทั้งหมดของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นรายไดจ้ากการขาย โดยในปี 2559 - 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย

มีรายไดจ้ากการขาย จาํนวน 124.60 ลา้นบาท 247.30 ลา้นบาท และ 316.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 122.70 ลา้น

บาท และ 69.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.48 และร้อยละ 28.12 ในปี 2560 - 2561 ตามลาํดบั สาํหรับงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2562 รายไดจ้ากการขายมีจาํนวน 182.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 137.93 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 44.65 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.37  

ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 247.30 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนมาก เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี

จาํนวน 124.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 122.70 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 98.48 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก

ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคนจากจาํนวน 62.57 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 
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รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์ รายได้อ่ืน
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168.76 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมขยายธุรกิจไปสู่การจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์

นวตักรรมความงาม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์โบทูลินั่มท็อกซินและผลิตภณัฑ์ไฮยาลูโรนิค แอซิด ฟิลเลอร์ และการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑซิ์นไบโอติคท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ดิมของบริษทั นอกจากน้ี การเพ่ิมข้ึนของรายไดด้งักล่าวยงัมาจาก

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตวท่ี์เพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 62.03 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 78.54 ลา้นบาท ในปี 

2560  

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายจาํนวน 316.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมี

จาํนวน 247.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 69.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.12 โดยรายไดจ้ากการขายขยายตวัต่อเน่ือง 

ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน

จากจาํนวน 168.76 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 224.58 ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้าก

การขายผลิตภณัฑ์โบทูลินั่มท็อกซิน ผลิตภณัฑ์ไฮยาลูโรนิค แอซิด ฟิลเลอร์ และผลิตภณัฑ์ซินไบโอติค รวมถึงการออก

ผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษทั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์วิตามินรวม (Multivitamin) และยาสีฟัน YUUU เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการ

เพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตวจ์ากจาํนวน 78.54 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 91.25 ลา้นบาท ใน

ปี 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสําหรับสัตวเ์ล้ียง และการเร่ิมจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์สาํหรับปศุสัตวเ์พิ่มข้ึนหลายผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการเขา้ลงทุนในอินเตอร์เพท็ทรินา และการออกผลิตภณัฑอ์าหาร

สตัวเ์ล้ียง MARIA   

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 182.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 137.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 44.65 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.37 ซ่ึงมา

จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตวจ์ากจาํนวน 37.49 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 

2561 เป็น 65.47 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขาย

ผลิตภณัฑแ์ชมพูรักษาโรคผิวหนงัสาํหรับสัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียง MARIA (ผลิตภณัฑอ์อกใหม่เร่ิมจาํหน่ายใน

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561) และผลิตภณัฑส์าํหรับปศุสัตวห์ลายผลิตภณัฑร์วมกนั นอกจากน้ี ยงัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้าก

การขายผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน จากจาํนวน 100.44 ลา้นบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 

เป็น 117.11 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์โบทูลินั่มท็อกซิน ผลิตภณัฑ์ซินไบโอติค และการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเร่ิมจาํหน่าย

หลงัไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑวิ์ตามินรวม (Multivitamin) ผลิตภณัฑ ์PreBo(ช่วยเสริมมวลกระดูก) และยาสีฟัน 

YUUU เป็นตน้  

ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัจาํแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์มีรายละเอียดดงัน้ี   

1) รายได้จากการขายผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน 

ในปี 2559 - 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน

จาํนวน 62.57 ลา้นบาท 168.76 ลา้นบาท และ 224.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.88 ร้อยละ 68.06 และร้อยละ 70.71 ของ

รายไดร้วม ตามลาํดบั โดยมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 106.19 ลา้นบาท และ 55.82 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 169.71 และ

ร้อยละ 33.08 ในปี 2560 - 2561 ตามลาํดบั สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพและ

นวตักรรมความงามสําหรับคนมีจาํนวน 117.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 100.44 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 16.67 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.60 
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ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคนจาํนวน 

168.76 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 62.57 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 106.19 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 169.71 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซินและผลิตภณัฑไ์ฮยาลูโรนิค แอ

ซิด ฟิลเลอร์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเร่ิมจาํหน่ายเป็นปีแรก โดยเป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมความงามจากประเทศฝร่ังเศส ซ่ึง

บริษทัได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV  

รองลงมา ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ซินไบโอติคทุกผลิตภณัฑ์ทั้ ง Probac 10 plus และ TS 6 ท่ี

จาํหน่ายในโรงพยาบาลและคลินิก และ Probac 7 ท่ีจาํหน่ายทัว่ไปทั้งในร้านคา้ ร้านขายยา และช่องทางออนไลน์ ซ่ึงปริมาณ

การขายท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการขยายฐานของกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว  และการเร่ิมใชส่ื้อโฆษณาในการประชาสัมพนัธ์บริษทั

และให้ความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัและประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้จกัและสร้างความตระหนกัในการมีสุขภาพ

ดีและการมีชีวิตท่ียืนยาวอยา่งมีคุณภาพ ส่งผลให้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน และมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง  

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคนจาํนวน 

224.58 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 168.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 55.82 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

33.08 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซิน ผลิตภณัฑไ์ฮยาลูโรนิค 

แอซิด ฟิลเลอร์ และผลิตภณัฑ์ซินไบโอติค รวมทั้งมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนจากการเร่ิมออกผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษทั 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑวิ์ตามินรวม (Multivitamin) และยาสีฟัน YUUU เป็นตน้ ซ่ึงความสาํเร็จของยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

ดงักล่าวเป็นผลมาจากบริษทัเร่ิมทาํการตลาดทั้งการโฆษณาบนส่ือโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ และนิตยสารต่างๆ ประกอบกบั

การส่งเสริมการขาย และการขยายช่องทางจาํหน่ายเพิ่มข้ึนโดยเร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้กลุ่มโมเดิร์นเทรดอย่าง

จริงจงัเพ่ือเป็นช่องทางกระจายผลิตภณัฑใ์ห้แก่ผูบ้ริโภคในวงกวา้งข้ึน และให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน ส่งผล

ใหบ้ริษทัมีฐานลูกคา้และยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรมความ

งามสําหรับคนจาํนวน 117.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 100.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 16.67 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.60 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑซิ์นไบโอ

ติค ผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซิน และการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเร่ิมจาํหน่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์วิตามินรวม (Multivitamin) ผลิตภณัฑ์ PreBo (ช่วยเสริมมวลกระดูก) และยาสีฟัน YUUU เป็นตน้ รายได้

จากการขายท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลต่อเน่ืองมาจากปีก่อนท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

ทาํใหบ้ริษทัมีฐานลูกคา้และยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2. รายได้จากการขายผลติภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์  

ในปี 2559 - 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตวจ์าํนวน 62.03 ลา้นบาท 

78.54 ลา้นบาท และ 92.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.45 ร้อยละ 31.68 และร้อยละ 29.05 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยมี

จาํนวนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 16.51 ลา้นบาท และ 13.71 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.62 และร้อยละ 17.46 ในปี 2560 - 2561 

ตามลาํดบั สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตวมี์จาํนวน 65.47 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 37.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 27.98 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

74.63 
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ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสตัวจ์าํนวน 78.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 62.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 16.51 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.62 สาเหตุหลกัมาจาก

ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑ์เดิมในกลุ่มผลิตภณัฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตว์เล้ียง รวมทั้ งได้เร่ิม

จาํหน่ายผลิตใหม่ในประเภทของผลิตภณัฑแ์ผน่รองซบัสาํหรับสตัวเ์ล้ียง   

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสตัวจ์าํนวน 92.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีจาํนวน 78.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 13.71 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.46 สาเหตุหลกัมาจาก

การเติบโตของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์ดิมบางรายการ เช่น ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสาํหรับสัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑแ์ผน่รอง

ซบั และผลิตภณัฑผ์งแป้งเพ่ือสุขศาสตร์ เป็นตน้ และการเร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่หลายผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทน

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสัตว ์Petinol และการขยายธุรกิจดา้นผลิตภณัฑ์สาํหรับปศุสัตว ์ดว้ยการออกผลิตภณัฑ์ใหม่

ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์ารผสมล่วงหนา้ และการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องเจา้ของ

สินคา้รายอ่ืนเพ่ิมข้ึนหลายผลิตภณัฑ์ เช่น ผลิตภณัฑ์สารผสมล่วงหน้า และยาปฏิชีวนะ เป็นตน้ รวมทั้งการเขา้ลงทุนใน

อินเตอร์เพท็ทรินา และการออกผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงเป็นอาหารสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้ MARIA  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตวจ์าํนวน 

65.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 37.49 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 27.98 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.63 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตว์

เล้ียง ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง MARIA (ผลิตภณัฑอ์อกใหม่เร่ิมจาํหน่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561) และผลิตภณัฑส์าํหรับปศุ

สตัวห์ลายผลิตภณัฑร์วมกนั 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการกลบัรายการโบนัสคา้งจ่ายผูบ้ริหาร 

(เฉพาะในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562) และอ่ืนๆ เป็นตน้ รายไดอ่ื้นของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน 

0.84 ลา้นบาท 0.65 ลา้นบาท และ 0.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน (0.19) ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/

(ลดลง)ร้อยละ (22.62) และร้อยละ 15.38 ในปี 2560 - 2561 ตามลาํดบั สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รายไดอ่ื้นของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 3.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 0.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 2.62 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 503.85 สาเหตุหลกัเกิดจากในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัมีการกลบั

รายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหารรายหน่ึง จากการท่ีผูบ้ริหารสละสิทธ์ิการรับโบนสัดงักล่าว เป็นรายไดอ่ื้นจาํนวน 2.25 ลา้น

บาท  

ต้นทุนขายและกาํไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน 39.24 ลา้นบาท 99.27 ลา้นบาท และ 125.04 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 60.03 ลา้นบาท และ 25.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 152.98 และร้อยละ 25.77 ในปี 2560 - 2561 

ตามลาํดบั และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 79.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 51.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 28.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.14 

ตน้ทุนขายท่ีสําคญั ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าสินคา้ ค่าใชจ่้ายนาํเขา้สินคา้ ค่าขนส่ง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน

สินคา้ เช่น ค่าสติกเกอร์สินคา้ ค่า Redressing สินคา้ท่ีตอ้งใส่เอกสารกาํกบัรายการสินคา้ในกล่องเพ่ือระบุส่วนผสม หรือ
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วิธีการใช ้เป็นตน้  โดยมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายร้อยละ 31.49 ร้อยละ 40.14 ร้อยละ 39.47 และร้อยละ 

43.66 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั รายละเอียดมีดงัน้ี 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 124.60 100.00 247.30 100.00 316.83 100.00 137.93 100.00 182.58 100.00 

ตน้ทุนขาย 39.24 31.49 99.27 40.14 125.04 39.47 51.72 37.50 79.72 43.66 

กาํไรข้ันต้น 85.36 68.51 148.03 59.86 191.79 60.53 86.21 62.50 102.86 56.34 

ตน้ทุนขายในปี 2560 - 2561 เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัรายได้จากการขายท่ีเพิ่มข้ึน โดยตน้ทุนขายของบริษทัและ

บริษทัย่อยส่วนใหญ่หรือประมาณกว่าร้อยละ 95 - 99 ของตน้ทุนขาย เป็นตน้ทุนค่าสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยสั่งผลิต

หรือซ้ือมาเพ่ือจาํหน่ายต่อ โดยในปี 2559 - 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 85.36 ลา้นบาท 148.03 ลา้นบาท 

และ 191.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามยอดขายผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ เท่ากบั

ร้อยละ 68.51 ร้อยละ 59.86 และร้อยละ 60.53 ตามลาํดับ อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงในปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากในปี

ดงักล่าวบริษทัมีการปรับสัดส่วนการขายผลิตภณัฑท่ี์มาจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัเจา้ของสินคา้รายอ่ืนเพ่ิมข้ึน เพ่ือ

เสริมกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัเอง (ผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีวา่จา้งผลิตโดยผูผ้ลิตภายนอก ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอง) โดย

ผลิตภณัฑน์วตักรรมความงามประเภทโบทูลินัม่ทอ็กซินและไฮยาลูโรนิค แอซิค ฟิลเลอร์ ท่ีเป็นผลิตภณัฑก์ลุ่มใหม่ท่ีบริษทั

เป็นตวัแทนจาํหน่าย สามารถทาํยอดขายจาํนวนมากให้กบับริษทั ซ่ึงตามปกติแลว้การซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเจา้ของสินคา้รายอ่ืน

เพ่ือมาจาํหน่ายต่อหรือการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ จะมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีตํ่ากว่าการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทั

เอง ดงันั้น การปรับสัดส่วนการขายผลิตภณัฑด์งักล่าว จึงทาํใหใ้นปี 2560 อตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมปรับตวัลดลง แต่ก็ยงัอยู่

ในระดบัท่ีสูงและต่อเน่ืองมาในปี 2561 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ใกลเ้คียงกบัปี 2560   

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 28.00 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 54.14 เม่ือเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 102.86 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ

ปีก่อนท่ีมีจาํนวน 86.21 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามปริมาณขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามอตัรากาํไรขั้นตน้ในงวด 6 เดือน

แรกของปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 56.34 ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 62.50 มี

สาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่  บริษทัและบริษทัย่อยมีสัดส่วนการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้กลุ่มโมเดิร์นเทรดเพิ่มข้ึน จาก

ความสําเร็จของการสร้างแบรนด์สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากข้ึน ทาํให้บริษทัสามารถเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย

สินคา้ไดม้ากข้ึนโดยสินคา้ไดรั้บการยอมรับให้วางจาํหน่ายในร้านโมเดิร์นเทรดท่ีมีจาํนวนสาขามากได ้เพ่ือเป็นโอกาสใน

การกระจายสินคา้ในวงกวา้งและการเพิ่มรายไดท่ี้มากข้ึนในอนาคต ซ่ึงการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีอตัรากาํไร

ขั้นตน้ตํ่ากว่าลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจและกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีชะลอตวั ทาํให้ในช่วงท่ีผ่านมาบริษทัตอ้ง

ทาํโปรโมชัน่สินคา้มากข้ึนเพ่ือกระตุน้ยอดขายในบางช่วง โดยการให้ส่วนลดราคาสินคา้และการให้ของแถมในทุกช่องทาง

การขายสินค้า ส่งผลให้ราคาขายสินค้าโดยเฉล่ียลดลง ในขณะท่ีต้นทุนสินค้าไม่ได้ลดลงในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 

ประกอบกบัในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสัดส่วนของการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย

ให้กบัเจา้ของสินคา้รายอ่ืนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงการจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีตํ่า

กวา่การจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัเอง  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 36.63 29.20 67.00 27.02 101.32 31.90 36.79 26.57 58.78 31.65 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22.19 17.69 53.051/ 21.40 50.26 15.83 21.81 15.75 23.88 12.86 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 58.82 46.89 120.05 48.42 151.58 47.73 58.60 42.32 82.66 44.51 

รายได้รวม 125.44 100.00 247.95 100.00 317.58 100.00 138.45 100.00 182.58 100.00 

หมายเหตุ :    1/  ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ได้รวมรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จาํนวน 18.27 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในปีดงักล่าวเพียงปีเดียว จากการออกหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) ในราคาขายท่ีตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน 36.63 ลา้นบาท 67.00 ลา้นบาท และ 

101.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 30.37 ลา้นบาท และ 34.32 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82.91 และร้อยละ 51.22 ในปี 

2560 - 2561 ตามลาํดบั และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวน 

58.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 36.79 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 21.99 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.77 โดยค่าใชจ่้ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 29.20 ร้อยละ 27.02 ร้อยละ 31.90 

และร้อยละ 31.65 ในปี 2559 - 2561 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั  

ค่าใชจ่้ายในการขายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าส่ือโฆษณา เงินเดือนพนักงานขาย ค่าคอมมิชชัน่ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า

นํ้ามนัรถพนกังานขาย และค่าใชจ่้ายในการขายรายการอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการออกบูธ ค่าสินคา้

ตวัอยา่ง เป็นตน้ รวมทั้งมีค่าตอบแทนจากการใชบ้ริการของซิลลิคฟาร์มาท่ีเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 เป็นตน้มาจากการ

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนวิธีดาํเนินการดา้นบริหารจดัการคลงัสินคา้ การขายสินคา้ การจดัส่งสินคา้ และการรับชาํระ

เงินค่าสินคา้จากลูกคา้เอง มาเป็นการใชบ้ริการของซิลลิคฟาร์มา โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงทาํหนา้ท่ีเป็นผูห้าและติดต่อ

เพ่ือขายสินคา้ให้ลูกคา้กลุ่มต่างๆ ในทุกช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ยกเวน้การขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในช่องทางร้านขาย

ยาอิสระในประเทศท่ีได้ว่าจา้งซิลลิคฟาร์มาดาํเนินการ โดยสินคา้ทั้งหมดท่ีมีไวส้ําหรับการขายให้แก่ลูกคา้จะเก็บไวท่ี้

คลงัสินคา้ของซิลลิคฟาร์มา ซ่ึงเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้รายยอ่ยต่างๆ แลว้ ก็จะแจง้คาํสั่งซ้ือ

ดงักล่าวไปท่ีซิลลิคฟาร์มาเพ่ือให้ดาํเนินการต่อไป โดยซิลลิคฟาร์มาจะซ้ือสินคา้จากบริษทัและบริษทัยอ่ยตามจาํนวนและ

ราคาท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยขายให้แก่ลูกคา้ไดแ้ลว้ เพ่ือไปดาํเนินการจดัส่งและเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ต่อไป ซ่ึงบริษทัและ

บริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ซิลลิคฟาร์มาตามยอดท่ีมีการขายสินคา้ไดแ้ลว้ โดยหักจากค่าสินคา้ท่ีซิลลิคฟาร์มาตอ้ง

ชาํระให้แก่บริษทัและบริษทัย่อย คิดเป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการขายสินคา้ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาท่ีบริษทัและ

บริษทัยอ่ยทาํกบัซิลลิคฟาร์มาเพ่ือว่าจา้งใหซิ้ลลิคฟาร์มาดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือ Distribution Agreement นอกจากน้ี 

ยงัมีค่าตอบแทนการขายจากการท่ีบริษทัไดว้า่จา้งซิลลิคฟาร์มาให้เป็นผูจ้ดัหาและว่าจา้งทีมงานขาย เพ่ือการขายและส่งเสริม

การขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัตามท่ีกาํหนดในสัญญา ในช่องทางร้านขายยาอิสระภายในประเทศ โดยค่าตอบแทนดงักล่าว

คิดเป็นสัดส่วนของรายไดจ้ากการขายท่ีทีมงานขายของซิลลิคฟาร์มาสามารถทาํได ้เพ่ิมเติมจากการจ่ายค่าตอบแทนตาม 

Distribution Agreement ดงักล่าว 
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ในปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนจาํนวนมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายของพนักงาน

ขายท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนกังานขายตามจาํนวนพนักงานขายท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายธุรกิจท่ีตอ้งจา้ง

พนักงานฝ่ายขายเพิ่มข้ึน การจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้แก่พนักงานขายตามผลงานการขายและยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ การ

เพิ่มข้ึนของค่าส่ือโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัเร่ิมใชส่ื้อโฆษณาในการประชาสัมพนัธ์บริษทัและผลิตภณัฑข์องบริษทั

ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน การให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการสร้างความตระหนกัถึงการมีสุขภาพท่ี

ดีและการมีชีวิตท่ียืนยาวอย่างมีคุณภาพ การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย การจัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ Inter Pharma International Congress ท่ีรวบรวมผู ้เช่ียวชาญด้านความงามและการชะลอวัย เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์บริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบกบับริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมนาํสินคา้เขา้ไปจาํหน่ายในโมเดิร์นเทรดต่างๆ 

ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งจ่ายค่าแรกเขา้เพ่ือวางสินคา้ในร้านสาขาของโมเดิร์นเทรด การจ่ายค่าโฆษณาทางสถานีโทรทศัน์และส่ือ

ออนไลน์ การจดังานออกบูธ้ต่างๆ และการแจกสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ไดท้ดลองใช ้เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้ของ

บริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2561 ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าส่ือโฆษณาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีการ

จ่ายค่าผลิตส่ือโฆษณาสําหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และการจ่ายค่าส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น การซ้ือเวลาสําหรับ

โฆษณาผ่านสถานีโทรทศัน์ การซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาทางส่ือออนไลน์ การจ่ายค่าสนบัสนุนบทความในหนังสือและนิตยสาร

ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานขายเพ่ิมข้ึน จากการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนตามจาํนวนพนกังานขายท่ี

เพ่ิมข้ึน และค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายท่ีเพิ่มข้ึนตามความสามารถในการทาํยอดขายไดต้ามท่ีกาํหนด นอกจากน้ี ตั้งแต่

เดือนกนัยายน 2561 เป็นตน้มา ค่าใชจ่้ายในการขายยงัมีค่าตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้กบัซิลลิคฟาร์มาเพ่ือให้

ซิลลิคฟาร์มาดาํเนินการบริหารจดัการคลงัสินคา้ การขายสินคา้ การจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ และการรับชาํระเงินค่าสินคา้  

รวมทั้งค่าตอบแทนจากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัในช่องทางร้านขายยาอิสระภายในประทศ 

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 21.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.77 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561สาเหตุหลกัมาจากค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ซิลลิคฟาร์มาจากการว่าจา้งให้ดาํเนินการตาม 

Distribution Agreement และค่าตอบแทนการขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในช่องทางร้านขายยาอิสระจาํนวนรวมประมาณ 

10.84 ลา้นบาท ซ่ึงในงวดเดียวกนัของปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีค่าใชจ่้ายดงักล่าว การจ่ายค่าตอบแทนใหซิ้ลลิคฟาร์

มาดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายท่ีบริษทัและบริษทัย่อยสามารถขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไดแ้ลว้ ซ่ึงการใช้

บริการของซิลลิคฟาร์มาทาํให้บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถบริหารจดัการสินคา้คงคลงัไดมี้ประสิทธิภาพดีข้ึนมาก ทั้งการ

รับสินคา้เขา้คลงั การติดตามดูแลสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงั จนถึงการส่งมอบให้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นระบบ สร้างความพึง

พอใจให้แก่ลูกคา้มากข้ึน อีกทั้งซิลลิคฟาร์มามีระบบการรายงานอายท่ีุเหลือของสินคา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการและการวางแผนการขายให้สอดคล้องกับอายุท่ีเหลือของสินค้าได้ดีข้ึน 

ตลอดจนลดภาระในการบริหารจดัเกบ็ลูกหน้ีรายยอ่ย และความเส่ียงจากการไม่ชาํระหน้ีของลูกหน้ีได ้ 

นอกจากน้ี มีการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการออกบูธแสดงสินค้า ค่าสินค้า

ตวัอยา่ง และค่าส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึนรวมประมาณ 

8.02 ลา้นบาท ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน่ของพนกังานขายจาํนวนประมาณ 2.38 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน 22.19 ลา้นบาท 53.05 ลา้นบาท และ 50.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/

(ลดลง) จาํนวน 30.86 ลา้นบาท และ (2.79) ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ร้อยละ 139.07 และร้อยละ (5.26) ในปี 2560 - 
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2561 ตามลาํดบั และสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 23.88 ลา้น

บาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 21.81 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 2.07 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 9.49 โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมร้อยละ 17.69 ร้อยละ 21.40 ร้อยละ 15.83 และร้อยละ 

12.86 ในปี 2559 - 2561 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน โบนสั และค่าสวสัดิการต่างๆ 

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีรายการอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ค่าตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าเช่า สาํนกังาน เป็นตน้ รวมทั้ง

ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จากการออกหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง 

(Private Placement) ในราคาขายท่ีเท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม  

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัพนกังาน เน่ืองจากมีจาํนวนพนกังานเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจ การจ่ายค่าท่ีปรึกษาต่างๆ เช่น ค่าตรวจสอบ

บญัชี ค่าตรวจสอบภายใน และค่าท่ีปรึกษากฎหมายในการติดตามและดาํเนินคดีฟ้องร้องลูกหน้ี เป็นตน้ ประกอบกบับริษทั

เร่ิมตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้เป็นคร้ังแรกจาํนวน 4.32 ล้านบาท 

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์จาํนวน 18.27 ลา้นบาท เน่ืองจากการ

ออกหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาขายท่ีเท่ากบัมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par) ซ่ึงเป็นราคาท่ี

ตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม บริษทัจึงบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง “การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ 

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากในปีน้ี บริษัทไม่มีการบันทึก

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์อยา่งไรก็ตาม หากเปรียบเทียบโดยในปี 2560 ไม่นบัค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์แลว้ ในปี 2561 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายท่ี

สําคญั ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของเงินเดือน โบนัส สวสัดิการ และค่าล่วงเวลาของพนกังาน การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม

ประเภทเบ้ียปรับและเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษีนาํเขา้เพ่ิมเติม การเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นเน่ืองจากบริษทัมี

การลงทุนปรับปรุงสาํนกังานในระหว่างปี และการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เน่ืองจากบริษทัเร่ิม

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นคร้ังแรกตอนปลายปี 2560 เป็นตน้ 

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึนจาํนวน 2.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.49 

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนกังานจาํนวน 3.81 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไป

ตามการปรับฐานเงินเดือนประจาํปีและสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมจาํนวนพนักงานตามการขยายตวัของธุรกิจ การเพิ่มข้ึนของ

ค่าตอบแทนกรรมการจาํนวน 0.78 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 0.58 ลา้น

บาท และการเพิ่มข้ึนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการสาํหรับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวนรวม 

0.20 ลา้นบาท ตามจาํนวนกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารท่ีเพ่ิมข้ึนและจาํนวนคร้ังของการประชุมท่ีเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้ึนของ

ค่าใชจ่้ายในการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และท่ีปรึกษากฎหมายและบญัชีจาํนวนรวม 

1.24 ลา้นบาท ในขณะท่ีในงวด 6 เดือนแรกของปีน้ี  บริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม และเบ้ียปรับเงินเพ่ิมต่างๆ เหมือนท่ีเคย

บนัทึกบญัชีไวใ้นงวดเดียวกนัของปี 2561 จาํนวนประมาณ 4.15 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการถูกประเมินอากร

นาํเขา้ 
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กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ  

กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน 20.07 ลา้นบาท 18.91 ลา้นบาท และ 29.06 ลา้น

บาท เพิ่มข้ึน/(ลดลง) จาํนวน (1.16) ลา้นบาท และ 10.15 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน/(ลดลง) ร้อยละ (5.78) และร้อยละ 53.68 ใน

ปี 2560 - 2561 ตามลาํดบั และสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 18.03 ลา้น

บาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 20.43 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2.40 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

11.75 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 16.00 ร้อยละ 7.63 ร้อยละ 9.15 และร้อยละ 9.71 ในปี 2559 

- 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณากาํไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ท่ี

ไม่รวมรายไดอ่ื้นจากรายการพิเศษ ท่ีเกิดจากการกลบัรายการโบนัสคา้งจ่ายผูบ้ริหารจากการท่ีผูบ้ริหารสละสิทธ์ิการรับ

โบนัสดงักล่าว จาํนวน 2.25 ลา้นบาท บริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรท่ีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบั 15.78 ลา้นบาท และมี

อตัรากาํไรท่ีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบัร้อยละ 8.60 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 125.44 100.00 247.95 100.00 317.58 100.00 138.45 100.00 185.72 100.00 

ตน้ทุนขาย (39.24) (31.28) (99.27) (40.04) (125.04) (39.37) (51.72) (37.36) (79.72) (42.92) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร (58.82) (46.89) (120.05)1/ (48.42) (151.58) (47.73) (58.60) 42.32 (82.66) (44.51) 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.03) (0.02) (0.03) (0.01) (0.04) (0.01) (0.02) (0.01) (0.22) (0.12) 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.17) (0.14) (0.26) (0.10) (0.65) (0.20) (0.11) (0.08) (0.12) (0.06) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27.18 21.67 28.34 11.43 40.27 12.68 28.00 20.22 23.00 12.38 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7.11) (5.67) (9.43) (3.80) (11.21) (3.53) (7.57) (5.47) (4.97) (2.68) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 20.07 16.00 18.91 7.63 29.06 9.15 20.43 14.76 18.03 9.71 

การแบ่งปันกาํไร             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

บริษทัใหญ่  15.63  15.72  29.68  19.76  17.21  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

บริษทัยอ่ยก่อนการจดั

โครงสร้างของ 

กลุ่มบริษทัภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั  4.44  2.99  -  -  -  

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม  -  0.20  (0.62)  0.67  0.82  

หมายเหตุ :   1/รวมรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑจ์าํนวน 18.27 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 เพียงปีเดียว จาก

การออกหุน้เพิ่มทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาขายท่ีตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 

ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายจาก

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จาํนวน 18.27 ลา้นบาท เน่ืองจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
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Placement) ในราคาขายท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม โดยไดบ้ันทึกรายการดังกล่าวในงบการเงินในรายการค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร อย่างไรก็ตาม ในปีดังกล่าวบริษัทมีผลประกอบการจากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากการขยายธุรกิจและ

ความสามารถในการเพ่ิมยอดขายไดสู้งข้ึน ส่งผลใหมี้กาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาก และมีอตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Margin) ใน

ระดบัท่ีสูง ดงันั้น หากไม่นับผลกระทบจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรสุทธิ

จาํนวน 37.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 17.11 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85.25  

ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากในปี 2561 บริษทัไม่มี

รายการค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์หมือนปี 2560 อยา่งไรกต็าม หากเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในปี 2561 

กบั ปี 2560 ท่ีไม่นบัรวมค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑจ์าํนวน 18.27 ลา้นบาท  จะเห็นว่าในปี 2561 บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิลดลงจากปี 2560 จาํนวน 8.12 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.84 (คาํนวณกาํไรสุทธิในปี 2560 ท่ีไม่

นับรวมรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ไดเ้ท่ากบั 37.18 ลา้นบาท) สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึนมาก

ในช่วงปลายปี 2561 ตามแผนประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ของบริษทัเพ่ือสร้างช่ือเสียง ความรู้จกัผลิตภณัฑ ์และ

การเพ่ิมยอดขายผลิตภณัฑใ์นวงกวา้งข้ึน โดยหวงัผลยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในระยะเวลาขา้งหนา้  

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 18.03 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 20.43 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2.40 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.75 เน่ืองจากบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึนมากซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนจากการวา่จา้ง

ซิลลิคฟาร์มา ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามแผนการทาํประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑข์อง

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ประกอบกบับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินา) ท่ีเพ่ิงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 

2561 มีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของการเปิดดาํเนินกิจการและการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาด

มาไม่นาน อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณากาํไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ท่ีไม่รวมรายไดอ่ื้นจากรายการพิเศษ ท่ีเกิด

จากการกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหารจากการท่ีผูบ้ริหารสละสิทธ์ิการรับโบนสัดงักล่าว จาํนวน 2.25 ลา้นบาท บริษทั

และบริษทัย่อยจะมีกาํไรท่ีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบั 15.78 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 จาํนวน 

4.65 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 22.76 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบริษทัเร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมเป็นคร้ังแรกในปี 2560 และปรับยอ้นหลงังบการเงินรวม ใน

ปี 2559 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดในบริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้ และอินเตอร์เพท็ทรินา)

กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จึงแบ่งไดเ้ป็นกาํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของบริษทัจาํนวน 15.63 ลา้นบาท 15.72 ลา้นบาท 29.68 ลา้นบาท และ 17.21 ลา้นบาท กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อ

หุ้นบริษทัยอ่ยก่อนการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจาํนวน 4.44 ลา้นบาท 2.99 ลา้นบาท 0 ลา้น

บาท และ 0 ลา้นบาท และกาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 0 ลา้นบาท 0.20 ลา้น

บาท (0.62) ลา้นบาท และ 0.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

(3) การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 

  สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 79.87 ลา้น

บาท 104.62 ลา้นบาท 195.47 ลา้นบาท และ 212.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 24.75 ลา้นบาท 90.85 ลา้นบาท 

และ 16.86 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.99 ร้อยละ 86.84 และร้อยละ 8.63 ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 
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มิถุนายน 2562 ตามลาํดับ การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 29.71 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 22.41 ลา้นบาท  

ในขณะท่ีมีการลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการจาํนวน 25.00 ลา้นบาท สําหรับการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยร์วม ณ 

ส้ินปี 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 49.67 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของ

สินคา้คงเหลือจาํนวน 40.12 ลา้นบาท สําหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปีก่อน 

สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 25.44 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของสินคา้คงเหลือ

จาํนวน 8.04 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 20.07 ลา้นบาท   

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั

ร้อยละ 27.56 ร้อยละ 17.04 ร้อยละ 19.78 และร้อยละ 16.88 ตามลาํดับ โดยในปี 2560 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยล์ดลงจากปีก่อน แมว้่ากาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ในปี 2559 และ 2560 จะไม่แตกต่างกนั

มากนกั แต่สินทรัพยร์วมเฉล่ียในปี 2560 เพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนมากของสินทรัพย์

หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเงินสดและลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สําหรับปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมี

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ในขณะท่ีสินทรัพยร์วมเฉล่ียเพ่ิมข้ึนไม่มากนักเม่ือเทียบกบัปีก่อน สําหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน

2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงจากปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ ในขณะท่ีสินทรัพยร์วมเฉล่ียเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนมีจาํนวน 68.41 ลา้นบาท 88.88 ลา้น

บาท 175.79 ลา้นบาท และ 190.76 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.65 ร้อยละ 84.96 ร้อยละ 89.93 และร้อยละ 89.84 

ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีจาํนวน 

11.46 ลา้นบาท 15.74 ลา้นบาท 19.68 ลา้นบาท และ 21.57 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.35 ร้อยละ 15.04 ร้อยละ 

10.07 และร้อยละ 10.16 ของสินทรัพยร์วม  ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท่ี์สาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

มีจาํนวน 6.37 ลา้นบาท 36.08 ลา้นบาท 32.45 ลา้นบาท และ 12.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.98 ร้อยละ 34.49 ร้อยละ 

16.60 และร้อยละ 5.83 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดในมือ 0.05 0.78 0.05 0.14 0.06 0.18 0.04 0.32 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 0.07 1.10 12.98 35.98 16.47 50.76 5.67 45.80 

- บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 5.98 93.88 21.06 58.37 15.19 46.81 6.67 53.88 

เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัไม่ไดน้าํฝาก 0.27 4.24 1.99 5.51 0.73 2.25 - - 

รวม 6.37 100.00 36.08 100.00 32.45 100.00 12.38 100.00 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2560 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2559 จาํนวน 

29.71 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 466.41 สาเหตุหลกัมาจากมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนชาํระแลว้จาํนวน 35.00 ลา้นบาท 

การไดรั้บคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการจาํนวน 25.81 ลา้นบาท และมีเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงานจาํนวน 

11.46 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 36.40 ลา้นบาท  สาํหรับ ณ ส้ินปี 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก ณ ส้ินปี 2560 จาํนวน 3.63 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10.06 สาเหตุหลกัมาจากเงิน

สดสุทธิจากการดาํเนินงานติดลบ 6.19 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนจาํนวนมากของลูกหน้ีการคา้และปริมาณสตอ็กสินคา้

ในช่วงปลายปี ประกอบกับการจ่ายซ้ือสินทรัพยจ์าํนวน 9.22 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 28.00 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีมีการเพ่ิมทุนจาํนวน 25.00 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะสั้นจาํนวน 11.60 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก ณ ส้ินปี 2561 

จาํนวน 20.07 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 61.85 สาเหตุหลกัมาจากเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานติดลบ 27.76 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และปริมาณสต็อกสินคา้ และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ ประกอบกบับริษทัยอ่ยจ่าย

ชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 10.00 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากบุคคล

อ่ืนจาํนวน 6.00 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัมีเงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 10.00 ลา้น

บาท 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

มีจาํนวน 15.37 ลา้นบาท 37.78 ลา้นบาท 87.45 ลา้นบาท และ 112.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.25 ร้อยละ 36.11 ร้อยละ 

44.74 และร้อยละ 53.16 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย ตัว๋เงินรับ ลูกหน้ีการคา้ 

และลูกหน้ีอ่ืน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตัว๋เงินรับ 0.30 1.95 - - - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ 13.75 89.46 39.50 104.55 83.94 95.99 101.99 90.34 

ลูกหน้ีอ่ืน 1.32 8.59 2.60 6.88 8.39 9.59 15.74 13.94 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (4.32) (11.43) (4.88) (5.58) (4.85) (4.30) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 15.37 100.00 37.78 100.00 87.45 100.00 112.89 100.00 

- ลูกหนีก้ารค้า ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 13.75 ลา้นบาท 39.50 ลา้นบาท 

83.94 ลา้นบาท และ 101.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89.46 ร้อยละ 104.55 ร้อยละ 95.99 และร้อยละ 90.34 ของลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาํนวน 25.75 ลา้นบาท 44.44 ลา้นบาท และ 18.05 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 187.27 ร้อยละ 112.51 และร้อยละ 21.50 ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั 

ลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2560 เพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559 สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมากในปี 2560 ตามการ

ขยายธุรกิจ การเพ่ิมการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ และการเพ่ิมข้ึนของฐานลูกคา้ ท่ีส่งผลให้บริษทัมีลูกหน้ีการคา้

เพิ่มข้ึน     
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สาํหรับ ณ ส้ินปี 2561 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปีก่อน สาเหตุหลกัมา

จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมากอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งจากผลิตภณัฑ์เดิมท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน และ

การเพ่ิมประเภทผลิตภณัฑ์ใหม่ ส่งผลให้บริษทัและบริษทัย่อยมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ประกอบกบัตั้งแต่วนัท่ี 1 

กนัยายน 2561 เป็นตน้มา บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนวิธีการขายสินคา้และรับชาํระเงินค่าสินคา้จากลูกคา้โดยตรงมาเป็น

การขายและรับเงินผ่านซิลลิคฟาร์มาซ่ึงเป็นผูก้ระจายสินคา้ให้แก่ลูกคา้และรับชาํระเงินค่าสินคา้จากลูกคา้ของบริษทัและ

บริษทัย่อย โดยเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้รายย่อยต่างๆ แลว้ ก็จะแจง้คาํสั่งซ้ือดงักล่าวไปท่ี

ซิลลิคฟาร์มาเพ่ือดาํเนินการต่อไป โดยซิลลิคฟาร์มาจะซ้ือสินคา้จากบริษทัและบริษทัยอ่ยตามจาํนวนและราคาท่ีบริษทัและ

บริษทัย่อยไดข้ายให้แก่ลูกคา้นั้นๆ เพ่ือไปดาํเนินการจดัส่งและเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึก

รายการขายสินคา้ให้ซิลลิคฟาร์มาและบนัทึกซิลลิคฟาร์มาเป็นลูกหน้ีเพียงรายเดียว ตามมูลค่าท่ีเท่ากบัมูลค่าขายสินคา้ให้แก่

ลูกคา้รายยอ่ยโดยผา่นซิลลิคฟาร์มา ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ครดิตเทอมแก่ซิลลิคฟาร์มาตั้งแต่วนัท่ีขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้

รายยอ่ยได ้จนถึงระยะเวลา 75 วนั นบัจากวนัส้ินเดือนท่ีขายสินคา้นั้นได ้หรือเป็นระยะเวลาประมาณ 75 - 105 วนั นบัจาก

วนัท่ีขายสินคา้ได ้ ซ่ึงการให้เครดิตเทอมแก่ซิลลิคฟาร์มาดงักล่าว มีระยะเวลาท่ีนานกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเครดิตเทอม

โดยรวมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยโดยตรงจากการขายสินคา้ดว้ยวิธีการเดิม ท่ีให้เครดิตเทอมประมาณ 30 - 

60 วนั และมีลูกคา้บางส่วนชาํระค่าสินคา้เป็นเงินสด ส่งผลให้ลูกหน้ีการคา้ปลายงวดมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนมาก โดยลูกหน้ีการคา้

ดงักล่าวเกือบทั้งหมดเป็นซิลลิคฟาร์มา ยกเวน้ลูกหน้ีรายเดิมท่ียงัคงมียอดคา้งชาํระกบับริษทัและบริษทัยอ่ย   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปีก่อนจาํนวน 18.05 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.50 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยลูกหน้ีการคา้เกือบทั้งหมดเป็นซิลลิคฟาร์มา และมี

ส่วนนอ้ยท่ีเป็นลูกหน้ีการคา้เดิม 

-  ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชาํระ 

หน่วย : ล้านบาท 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9.66 70.26 25.94 65.67 71.65 85.36 88.28 86.56 

เกินกาํหนดชาํระ         

   1 วนั ถึง 30 วนั 3.49 25.38 6.92 17.52 3.19 3.80 7.22 7.08 

   31 วนั ถึง 60 วนั 0.36 2.62 2.07 5.24 0.76 0.91 0.84 0.82 

   61 วนั ถึง 90 วนั 0.15 1.09 0.54 1.37 1.12 1.33 0.28 0.27 

   91 วนั ถึง 180 วนั 0.09 0.65 1.31 3.31 2.03 2.42 0.40 0.39 

   180 วนัข้ึนไป - - 2.72 6.89 5.19 6.18 4.97 4.87 

        รวม 13.75 100.00 39.50 100.00 83.94 100.00 101.99 100.00 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (4.32)  (4.88)  (4.85)  

ลูกหนีก้ารค้า  - สุทธิ 13.75  35.18  79.06  97.14  

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดเป็นซิลลิคฟาร์มา ซ่ึงซิลลิคฟาร์มาทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย

สินคา้ให้แก่ลูกคา้รายย่อยของบริษทัและบริษทัย่อย และเป็นผูใ้ห้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้รายย่อยนั้น โดยมีขอบเขตความ

รับผิดชอบต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายยอ่ยตามท่ีกาํหนดใน Distribution Agrrement ในกรณีการให้เครดิตของ

ซิลลิคฟาร์มาแก่ลูกหน้ีรายยอ่ยของบริษทันั้น ซิลลิคฟาร์มาเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเส่ียงดา้นเครดิตดงักล่าว และในกรณี
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การให้เครดิตของซิลลิคฟาร์มาแก่ลูกหน้ีรายย่อยของบริษทัย่อยนั้น บริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเส่ียงดา้นเครดิต

ดงักล่าวเอง ดงันั้น การขายสินคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยโดยผ่านซิลลิคฟาร์มามีการนับอายุหน้ีของลูกหน้ีรายย่อยตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีของบริษทั : การนบัอายหุน้ีจะถือตามระยะเวลาการใหเ้ครดิตเทอมท่ีบริษทัให้แก่ซิลลิคฟาร์มา เน่ืองจาก

ซิลลิคฟาร์มาเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายยอ่ย โดยเร่ิมนับอายหุน้ีจากวนัส้ิน

เดือนท่ีบริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นซิลลิคฟาร์มา 

(2)  กรณีของบริษทัยอ่ย : การนบัอายหุน้ีจะถือตามระยะเวลาการให้เครดิตเทอมท่ีซิลลิคฟาร์มาให้แก่ลูกหน้ีราย

ย่อย เน่ืองจากบริษทัย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเส่ียงในดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายย่อย แต่ซิลลิคฟาร์มา 

รับผิดชอบเฉพาะการจดัเก็บหน้ีให้ โดยเร่ิมนับอายุหน้ีจากวนับริษทัย่อยขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายย่อยผ่าน

ซิลลิคฟาร์มา 

ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ และลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 วนั คิดเป็นร้อยละ 95.64 ร้อยละ 83.19 ร้อยละ 89.16 และร้อยละ 93.64 ของลูกหน้ีการคา้รวม ณ ส้ิน

ปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั ลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 30 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั คิดเป็น

ร้อยละ 3.71 ร้อยละ 6.61 ร้อยละ 2.24 และร้อยละ 1.09 ของลูกหน้ีการค้ารวม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั โดย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้ท่ี

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนัข้ึนไป จาํนวน 0.09 ลา้นบาท 4.03 ลา้นบาท 7.22 ลา้นบาท และ 5.37 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 0.65 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 8.60 และร้อยละ 5.26 ของลูกหน้ีการคา้รวม ตามลาํดบั    

บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้อย่างระมดัระวงั  และไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหน้ีและความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายในอดีต 

การวิเคราะห์อายลูุกหน้ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น โดยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีท่ีคาด

ว่าจะเก็บเงินไม่ได ้และ/หรือไดด้าํเนินการฟ้องศาลแลว้ ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

และบริษทัยอ่ย  

บริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมนาํนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมาใชเ้ป็นคร้ังแรกในปี 2560 โดยมีการตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จาํนวน 4.32 ลา้นบาท 4.88 ลา้นบาท และ 4.85 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) จาํนวน 0.56 ลา้นบาท และ (0.03) ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

12.96 และลดลงร้อยละ 0.61 ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีประสบปัญหาทางการเงินและคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการติดตามทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเป็นประจาํ สาํหรับลูกหน้ีท่ีมีปัญหาทาง

การเงินก็ไดมี้การเจรจาให้ทยอยผ่อนชาํระ หากลูกหน้ียงัไม่สามารถชาํระหน้ีไดแ้ละมีการคา้งชาํระมาเป็นเวลานาน บริษทั

จะพิจารณาดาํเนินการฟ้องร้องต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยมีการทบทวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในทุกงวด

บญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ และไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีคาดว่าไม่สามารถเรียกเกบ็เงินไดแ้ลว้  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลูกหน้ีการคา้เกือบทั้งหมดเป็นซิลลิคฟาร์มาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด

ชาํระ ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีการคา้รายยอ่ยเดิมก่อนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะโอนไปใชบ้ริการคลงัสินคา้จากซิลลิคฟาร์มา 

ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดท้ั้งจาํนวน

แลว้ 
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- ลูกหนีอ่ื้น ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 1.32 ลา้นบาท 2.60 ลา้นบาท  8.39 

ลา้นบาท และ 15.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.59 ร้อยละ 6.88 ร้อยละ 9.59 และร้อยละ 13.94 ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

อ่ืน - สุทธิ ตามลาํดบั โดยลูกหน้ีอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้่าบริการจดัการคา้งรับ - - - - 0.14 1.67 - - 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 0.70 53.03 0.80 30.77 1.50 17.88 1.73 10.99 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - 1.38 53.08 1.89 22.53 3.17 20.14 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.27 20.45 - - - - - - 

เงินทดรองจ่าย 0.35 26.52 0.19 7.31 0.18 2.15 0.29 1.84 

ลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจาํหน่าย  - - - - 4.15 49.46 9.92 63.02 

อ่ืนๆ - - 0.23 8.84 0.53 6.32 0.63 4.00 

ลูกหนีอ่ื้นรวม 1.32 100.00 2.60 100.00 8.39 100.00 15.74 100.00 

ณ ส้ินปี 2560 ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปีก่อนจาํนวน 1.28 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 96.97 สาเหตุหลกัมา

จากการเพ่ิมข้ึนของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ เช่น ผลิตภณัฑย์าสีฟัน YUUU ผลิตภณัฑวิ์ตามินรวม (Multivitamins) ท่ีบริษทั

มีการจ่ายชาํระเงินล่วงหนา้ร้อยละ 50 ของจาํนวนสินคา้ท่ีสั่งผลิต ณ วนัท่ีสั่งซ้ือสินคา้ และจะจ่ายเงินส่วนท่ีเหลือก่อนไดรั้บ

สินคา้ 

ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 5.79 ลา้นบาท และ 7.35 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 222.69 และร้อยละ 87.60 จาก ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั สาเหตุหลกัมาจาก

บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีอ่ืน - ผูจ้ดัจาํหน่าย (ซิลลิค ฟาร์มา) เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4.15 ลา้นบาท และ 5.77 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 และ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ีซิลลิค ฟาร์มาเกบ็เงินค่าขายสินคา้จากลูกคา้รายยอ่ยแลว้ แต่ยงัไม่นาํส่ง

เงินให้แก่บริษทัยอ่ย โดยซิลลิคฟาร์มาจะนาํส่งเงินท่ีรับชาํระจากลูกคา้รายยอ่ยมาแลว้ ให้แก่บริษทัยอ่ยภายในเครดิตเทอมท่ี

บริษทัยอ่ยให้แก่ซิลลิคฟาร์มาตามท่ีกาํหนดใน Distribution Agreement ประกอบกบับริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหนา้

ค่าสินค้าเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.51 ล้านบาท และ 1.28 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดับ 

เน่ืองจากบริษทัมีการสั่งผลิตสินคา้ในช่วงส้ินงวด และได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินคา้ร้อยละ 50 เม่ือสั่งผลิตสินคา้ และมี

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.70 ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ตามลาํดับ ซ่ึงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์และค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กรรมการ 

ณ ส้ินปี 2559 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่กรรมการจาํนวน 25.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.32 ของสินทรัพยร์วม เงิน

ให้กูย้ืมแก่กรรมการดงักล่าว เป็นการให้กูย้ืมเงินในระยะสั้นจากการท่ีบริษทัมีสภาพคล่องส่วนเกิน ในรูปแบบตัว๋สัญญาใช้

เงิน มีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.50 - 2.00 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียสุทธิของ

เงินฝากออมทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์อยา่งไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าวครบทั้ง

จาํนวนแลว้ 
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สินค้าคงเหลือ 

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินคา้สาํเร็จรูป 19.33 99.64 16.53 118.50 54.42 100.65 62.92 101.30 

สินคา้ระหวา่งทาง 0.07 0.36 - - 3.17 5.86 1.37 2.21 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ - - (2.58) (18.50) (3.52) (6.51) (2.18) (3.51) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 19.40 100.00 13.95 100.00 54.07 100.00 62.11 100.00 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (สุทธิหลงัหักค่าเผื่อ

มูลค่าสินคา้) จาํนวน 19.40 ลา้นบาท 13.95 ลา้นบาท 54.07 ลา้นบาท และ 62.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24.29 ร้อยละ 13.33 

ร้อยละ 27.66 และร้อยละ 29.25 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั  สินคา้คงเหลือทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นสินคา้สําเร็จรูปท่ี

ซ้ือมาหรือสั่งผลิตมาเพ่ือจาํหน่ายต่อให้แก่ลูกคา้ เน่ืองจากบริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป 

(Trading) ท่ีไม่ไดมี้โรงงานผลิตสินคา้เป็นของบริษทัเอง จึงไม่มีสินคา้คงเหลือประเภทวตัถุดิบหรืองานระหว่างทาํใดๆ  

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินคา้คงเหลือท่ีเป็นสินคา้

ระหว่างทางจาํนวนไม่มาก ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีสั่งซ้ือจากต่างประเทศและอยูร่ะหว่างการขนส่งโดยถือวา่มีการโอนกรรมสิทธ์ิใน

สินคา้ดงักล่าวเป็นของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ จึงตอ้งนบัรวมสินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย 

ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สินคา้สําเร็จรูปมีจาํนวน 19.33 ลา้นบาท 16.53 ลา้นบาท  

54.42 ลา้นบาท และ 62.92 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.64 ร้อยละ 118.50 ร้อยละ 100.65 และร้อยละ 101.30 ของสินคา้

คงเหลือ - สุทธิ ตามลาํดบั และสินคา้ระหว่างทางมีจาํนวน 0.07 ลา้นบาท 0 ลา้นบาท 3.17 ลา้นบาท และ 1.37 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 0.36 ร้อยละ 0 ร้อยละ 5.86 และร้อยละ 2.21 ของสินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

ณ ส้ินปี 2560 สินคา้สําเร็จรูปลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559 จาํนวน 2.80 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14.48 

สาเหตุหลกัหลกัมาจาก ณ ปี 2559 มีปริมาณสินคา้สําเร็จรูปคงเหลือท่ีมากกว่าปกติ จากการท่ีในช่วงปลายปีดงักล่าวบริษทั

ย่อยมีการสต๊อกสินคา้ชนิดหน่ึงจาํนวนมากซ่ึงเป็นสินคา้ใหม่และนาํเขา้มาจาํนวนมากในช่วงปลายปี  โดยในเวลาต่อมา

สินคา้ดงักล่าวไดท้ยอยขายออกไป จึงทาํใหมี้ปริมาณสินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือลดลงในปี 2560   

ณ ส้ินปี 2561 สินคา้สําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนจาํนวนมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 โดยเพ่ิมข้ึนจาํนวน 37.89 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 229.22 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมชนิดของสินคา้ท่ีจาํหน่ายมากข้ึน

ซ่ึงตอ้งมีสต็อกในแต่ละชนิดสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบับริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้กลุ่มโมเดิร์น 

เทรดอยา่งจริงจงั ซ่ึงบางรายเป็นการฝากขาย (Consignment) โดยสินคา้ท่ีนาํไปวางจาํหน่ายในร้านสาขาต่างๆ ของโมเดิร์น

เทรดในรายท่ีเป็นการฝากขายหรือในร้านเพ็ทช็อปบางรายท่ีเป็นการฝากขาย และเม่ือสินคา้ดงักล่าวยงัขายไม่ได ้จะถือว่า

สินคา้นั้นยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีตอ้งนบัรวมเป็นสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ย โดยมี

การตรวจสอบและยืนยนัจาํนวนสินคา้ท่ีฝากขายดงักล่าวเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงตามปกติร้านสาขาของโมเดิร์นเทรด

จะสต๊อกสินคา้ใหเ้พียงพอเพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมาจบัจ่ายใชส้อย  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สินคา้สําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 8.50 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

15.62 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมชนิดของสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจาํหน่ายมากข้ึน ทาํให้ตอ้งมีสต็อกในแต่ละชนิด

สินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน  
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บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ร่ิมนาํนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในปี 2560 โดย

บริษทัและบริษทัย่อยทยอยตั้งสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้สําหรับสินคา้สําเร็จรูปท่ีมีอายุคงเหลือนับจากวนัหมดอายุ

ตามท่ีระบุบนสินคา้เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ท่ีร้อยละ 50 ของมูลค่าสินคา้นั้น และท่ีมีอายคุงเหลือนบัจากวนัหมดอายุ

ตามท่ีระบุบนสินคา้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ท่ีร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้นั้น นอกจากน้ีสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ สินคา้

ชาํรุด หรือสินคา้ท่ีจะยกเลิกการขาย บริษทัจะตั้งสาํรองค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ท่ีร้อยละ 100 ต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้เพ่ือให้สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

สินคา้คงเหลือมากข้ึน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะเร่ิมทยอยตั้งสาํรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้สําหรับสินคา้สาํเร็จรูปท่ีมี

อายคุงเหลือนบัจากวนัหมดอายตุามท่ีระบุบนสินคา้ท่ีไม่เกิน 6 เดือน โดยสินคา้ท่ีมีอายเุกินกวา่ 6 เดือน จะไม่มีการตั้งสาํรอง

ฯ เน่ืองจะบริษทัประเมินว่าสามารถขายสินคา้ดงักล่าวได ้โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตั้งสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้

สําหรับสินคา้สําเร็จรูปท่ีมีอายุคงเหลือนบัจากวนัหมดอายตุามท่ีระบุบนสินคา้ระหว่าง 3 - 6 เดือน ท่ีร้อยละ 25 ของมูลค่า

สินคา้นั้น และสินคา้สําเร็จรูปท่ีมีอายุคงเหลือนับจากวนัหมดอายุตามท่ีระบุบนสินคา้น้อยกว่า 3 เดือน ท่ีร้อยละ 60 ของ

มูลค่าสินคา้นั้น นอกจากน้ี สินคา้ท่ีหมดอาย ุหรือสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ บริษทัจะตั้งสาํรองค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ท่ีร้อยละ 

100 หรือสินคา้ชาํรุดไม่มีการเคล่ือนไหวมากกว่า 6 เดือน บริษทัจะตั้งสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ท่ีร้อยละ 100 หรือ

สินคา้ท่ีจะยกเลิกการขาย ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวมากกว่า 6 เดือน บริษทัจะตั้งสาํรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ท่ีร้อยละ 100 

ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้ว่านโยบายดงักล่าวมีความเหมาะสมและสามารถสะทอ้นถึงมูลค่าท่ี

แทจ้ริงของสินคา้คงเหลือมากข้ึน  

ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้

จาํนวน 2.58 ลา้นบาท 3.52 ลา้นบาท และ 2.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.50 ร้อยละ 6.51 และร้อยละ 3.51 ของสินคา้

คงเหลือ - สุทธิ ตามลาํดบั ทั้งน้ี ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีมีจาํนวน 2.18 ลา้นบาท บางส่วนเป็น

การตั้งสาํรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้สาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยกเลิกการขายแลว้และรออนุมติัทาํลายสินคา้จาํนวน 1.40 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ทั้งหมด และสินคา้หมดอายุท่ีเกิดจากการตกสํารวจในคลงัสินคา้

เดิมของบริษทัและรออนุมติัทาํลายสินคา้จาํนวน 0.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี หากพิจารณาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้สําหรับสินคา้

คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 หากบริษทัและบริษทัย่อยใชน้โยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้แบบเดิม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งสาํรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จาํนวน 9.28 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบันโยบายการตั้งสาํรองค่า

เผื่อการลดมูลค่าสินคา้ในปัจจุบนัซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยสํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จาํนวน 2.18 ลา้นบาท จะทาํให้

บริษทัและบริษทัยอ่ยสาํรองค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ลดลงจาํนวน 7.10 ลา้นบาท  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเท่ากบั 89 วนั 65 วนั 102 วนั 132 วนั ในปี 2559 - 2561 และงวด 

6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดับ ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉล่ียลดลงจาก 89 วนัในปี 2559 เป็น 65 วนัในปี 2560 

เน่ืองจากบริษทัสามารถขายสินคา้ไดจ้าํนวนมากข้ึน ในขณะท่ีบริษทัสามารถบริหารสินคา้คงเหลือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยปริมาณสินคา้คงเหลือเฉล่ียลดลงจึงทาํให้ระยะเวลาขายสินคา้โดยเฉล่ียลดลง สําหรับในปี 2561 ระยะเวลาขายสินคา้

เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 65 วนั ในปี 2560 เป็น 102 วนัในปี 2561 และเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็น 132 วนัในงวด 6 เดือนแรกของปี 

2562 เน่ืองจากบริษทัมีสินคา้คงเหลือเฉล่ียในปี 2561 - 2562 สูงกว่าในปี 2560 ค่อนขา้งมาก จากการสต๊อกสินคา้ให้เพียงพอ

ต่อการขายให้กบัลูกคา้ตามช่องทางต่างๆ ประกอบกบัมีสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายในร้านโมเดิร์นเทรดบางรายหรือร้านเพ็ทช็อ
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ปบางรายเป็นการฝากขาย (Consignment) ยงัคงนับเป็นสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อย จึงทาํให้ระยะเวลาขาย

สินคา้โดยเฉล่ียเพิ่มข้ึน  

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 

1.14 ลา้นบาท 0.90 ลา้นบาท 1.51 ลา้นบาท และ 3.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน (0.24) ลา้นบาท  0.61 

ลา้นบาท และ 1.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ร้อยละ (21.05) ร้อยละ 67.78 และร้อยละ 106.62 ณ ส้ินปี 2560 - 2561 

และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนในแต่ละปีดงักล่าว มีจาํนวนน้อยมาก คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 1 - 2 ของสินทรัพยร์วม โดยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือ และภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด

ชาํระ เป็นตน้ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปีก่อนจาํนวน 1.61 ลา้นบาท สาเหตุหลกั

เกิดจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าเพ่ือเตรียมพร้อมในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษา

ทางการเงิน และค่าธรรมเนียมในการยื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัของบริษทั ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 0 

ลา้นบาท 0.55 ลา้นบาท 1.31 ลา้นบาท และ 1.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.55 ลา้นบาท 0.76 ลา้นบาท และ 0 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100.00 ร้อยละ 138.18 และร้อยละ 0 ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ตามลาํดบั เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัในแต่ละปีดงักล่าว มีจาํนวนน้อยมาก คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของ

สินทรัพยร์วม ซ่ึงไดแ้ก่ เงินฝากท่ีบริษทันาํไปวางคํ้าประกนัท่ีธนาคารเพ่ือให้ออกหนงัสือคํ้าประกนัให้บริษทัสามารถขาย

สินคา้ใหก้บัโรงพยาบาลของรัฐบาล และเป็นเงินฝากสาํหรับการออกหนงัสือคํ้าประกนับตัรเติมนํ้ามนัของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย เป็นตน้ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทั ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 6.08 ลา้นบาท 

5.82 ลา้นบาท 4.84 ลา้นบาท และ 4.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน (0.26) ลา้นบาท (0.98) ลา้นบาท และ 

(0.12) ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน/(ลดลง) ร้อยละ (4.28) ร้อยละ (16.84) และร้อยละ (2.48) ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในอินเตอร์สเต็มมา ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของอินเตอร์สเต็มมา บริษทัแสดงเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย ซ่ึง ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก ณ ส้ินปี 

2559 สาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนของอินเตอร์สเต็มมา เน่ืองจากอินเตอร์ สเต็มมายงัไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ มีเพียง

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่านั้น  

ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในอินเตอร์สเต็มมา เน่ืองจากอินเตอร์สเต็มมายงัไม่มี

แผนการในการดาํเนินงานและผูบ้ริหารของบริษทัคาดว่าจะไม่สามารถดาํเนินงานให้มีกาํไรท่ีสามารถคืนทุนกลบัมาให้แก่

บริษทัได ้โดยมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในอินเตอร์สเตม็มามีจาํนวนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนท่ีกาํหนดโดยการ

ประเมินจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการจาํหน่าย ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในงบการเงินรวมจาํนวน 0.33 ลา้นบาท  
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 มีจาํนวน 2.75 ลา้นบาท 5.15 ลา้นบาท และ 5.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในอินเตอร์

เวทตา้จาํนวน 2.75 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.0 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของอินเตอร์เวทตา้ 

และเงินลงทุนในอินเตอร์เพท็ทรินาจาํนวน 2.40 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของทุนจดทะเบียนและ

ชาํระแลว้ของอินเตอร์เพท็ทรินา 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษัทย่อย - สุทธิ ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 4.68 ลา้นบาท 6.72 ลา้นบาท 10.74 ลา้นบาท และ 10.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 5.86 

ร้อยละ 6.42 ร้อยละ 5.49 และร้อยละ 4.71 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์สํานักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และเคร่ืองตกแต่ง

สาํนกังาน  

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน/(ลดลง) จาํนวน 2.04 ลา้นบาท 4.02 

ลา้นบาท และ (0.74) ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ร้อยละ 43.59 ร้อยละ 59.82 และร้อยละ (6.89) ณ ส้ินปี 2560 - 2561 

และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั โดย ณ ส้ินปี 2560 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ เพ่ิมสูงข้ึนจาก ณ 

ส้ินปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากการซ้ือยานพาหนะ การปรับปรุงห้องประชุม การซ้ืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้

สาํนกังานเพ่ิมเติมตามจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับ ณ ส้ินปี 2561 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เพ่ิมสูงข้ึนจาก 

ณ ส้ินปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับ ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ลดลงจาก ณ ส้ินปี2561 สาเหตุหลกัมาจากการตดัค่าเส่ือมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ต่างๆ ในระหวา่งงวด  

บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายในการตดัค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และเคร่ืองตกแต่งสาํนกังานประมาณ 5 ปี และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมาณ 3 ปี โดยมีการทบทวน

มูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชน์ทุกปี โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 อุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยูมี่ราคาทุนจาํนวน 0.96 ลา้นบาท  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 0.10 

ลา้นบาท 0.18 ลา้นบาท 0.09 ลา้นบาท และ 1.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 ร้อยละ 0.17 ร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.71 

ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสิทธ์ิเพลงท่ีบริษทัซ้ือมาใชง้าน โดย ณ 

ส้ินปี 2560 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจาก ณ ส้ินปีก่อนเล็กนอ้ย เน่ืองจากการจดัซ้ือซอฟทแ์วร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือนาํมาใชง้าน สาํหรับ ณ ส้ินปี 2561 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงจาก ณ ส้ินปี 2560 เน่ืองจากการตดั

จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2561 สาเหตุหลกั

มาจากการซ้ือลิขสิทธ์ิเพลงมาใชป้ระกอบการทาํส่ือประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และทาํใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัและจดจาํ

มากข้ึน รวมทั้งใชป้ระกอบในส่ือโฆษณาและส่งเสริมการขายสินคา้ในรูปแบบต่างๆ จาํนวน 0.85 ลา้นบาท และการซ้ือ

ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระหว่างงวดจาํนวน 0.71 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใน
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ระหว่างงวดจาํนวน 0.14 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยคาํนวณจากราคาทุนหัก

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยท่ี์เท่ากบั 3 

ปี โดยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใชป้ระโยชน์ทุกปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มี

จาํนวน 0.17 ลา้นบาท 1.68 ลา้นบาท 2.03 ลา้นบาท และ 3.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ร้อยละ 1.61 ร้อยละ 1.04 และ

ร้อยละ 1.47 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากบริษทัและบริษทัย่อยมีผลแตกต่าง

ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก์บัฐานภาษีของสินทรัพย ์มากกวา่หน้ีสินกบัฐานภาษีของหน้ีสิน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก

รายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และประมาณการการรับคืน

สินคา้ ซ่ึงยงัไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามประมวลรัษฎากรในการบนัทึกตดัเป็นค่าใชจ่้าย บริษทัและบริษทัยอ่ยจะสามารถนาํมาใช้

ในเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีไดใ้นอนาคต ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2560 - 2561 

และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง สาเหตุหลกัมาจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่า

สินคา้ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหวา่งปี และกาํไรในสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มี

จาํนวน 0.43 ลา้นบาท 0.55 ลา้นบาท 0.49 ลา้นบาท และ 0.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน 0.12 ลา้นบาท  

(0.06) ลา้นบาท และ 0.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ร้อยละ 27.91 ร้อยละ (10.91) และร้อยละ 55.10 ณ ส้ินปี 2560 - 

2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในแต่ละปีดงักล่าว มีจาํนวนน้อยมาก คิดเป็น

สัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เงินมดัจาํและเงินประกนัห้องเช่า เงิน

ประกนัค่านํ้าประปาและค่าไฟฟ้า เป็นตน้  

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 34.16 ลา้น

บาท 25.88 ลา้นบาท 88.48 ลา้นบาท และ 83.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มข้ึน/(ลดลง)จาํนวน (8.28) ลา้นบาท 62.60 ลา้นบาท 

และ (4.59) ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (24.24) ร้อยละ 241.89 และร้อยละ (5.19) ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั การลดลงของหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 13.28 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจาํนวน 3.74 ลา้นบาท สําหรับการ

เพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 52.21 ลา้น

บาท และการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 11.60 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 หน้ีสินรวมลดลงจาก ณ ส้ินปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 14.34 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการเพิ่มข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนจาํนวน 6 ลา้นบาท และภาษีเงิน

ไดค้า้งจ่ายจาํนวน 2.61 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนมีจาํนวน 33.23 ลา้นบาท 24.34 ลา้นบาท 

87.17 ลา้นบาท และ 82.27 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 97.28 ร้อยละ 94.05 ร้อยละ 98.52 และร้อยละ 98.07 ของหน้ีสิน

รวม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั และหน้ีสินไม่หมุนเวียนมีจาํนวน 0.93 ลา้นบาท 1.54 
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ลา้นบาท 1.31 ลา้นบาท และ 1.62 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.72 ร้อยละ 5.95 ร้อยละ 1.48 และร้อยละ 1.93 ของ

หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบัรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีสาํคญั 

สรุปไดด้งัน้ี 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มี

จาํนวน 28.87 ลา้นบาท 15.59 ลา้นบาท 67.79 ลา้นบาท และ 53.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84.51 ร้อยละ 60.24 ร้อยละ 

76.63 และร้อยละ 63.73 ของหน้ีสินรวม ตามลาํดบั  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงมีเง่ือนไขการชาํระเงินประมาณ 0 - 90 วนั ตัว๋เงินจ่าย 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้ 12.48 43.23 7.05 45.22 42.97 63.39 31.84 59.56 

ตัว๋เงินจ่าย 0.32 1.11 0.25 1.60 0.14 0.21 0.86 1.61 

เจา้หน้ีอ่ืน         

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15.38 53.27 3.78 24.25 12.90 19.03 9.10 17.02 

เจา้หน้ีผูจ้ดัจาํหน่าย - - - - 6.23 9.19 10.47 19.58 

     อ่ืนๆ 0.69 2.39 4.51 28.93 5.55 8.18 1.19 2.23 

รวม 28.87 100.00 15.59 100.00 67.79 100.00 53.46 100.00 

เจา้หน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 12.48 ลา้น

บาท 7.05 ล้านบาท 42.97 ล้านบาท และ 31.84 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน (5.43) ล้านบาท 35.92 ล้านบาท และ 

(11.13) ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (4.35) ร้อยละ 509.50 และร้อยละ (25.90) ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั เจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2560 ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2559 สาเหตุหลกัมาจาก ณ ส้ินปี 2559 มีเจา้หน้ี

การคา้คงคา้งมูลค่าท่ีสูง จากการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศและคา้งชาํระค่าสินคา้แก่เจา้หน้ีจาํนวน 2 ราย สาํหรับ ณ ส้ินปี 

2561 เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัไดรั้บเครดิตเทอมประมาณ 90 วนัจาก

เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายหน่ึง ซ่ึงเดิมบริษทัตอ้งจ่ายซ้ือสินคา้ดว้ยเงินสดเท่านั้น จึงทาํให้บริษทัสามารถยืดระยะเวลาการ

จ่ายชาํระเงินและทาํให้บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้คงคา้งเพ่ิมข้ึน สาํหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เจา้หน้ีการคา้ลดลงเม่ือเทียบ

กับ ณ ส้ินปี 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์บางประเภท เพ่ือให้มีสินคา้คงเหลือในสต็อกใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม  

ตัว๋เงินจ่ายของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 0.32 ลา้นบาท 

0.25 ลา้นบาท 0.14 ลา้นบาท และ 0.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน (0.07) ลา้นบาท (0.11) ลา้นบาท และ 0.72 ลา้น

บาท หรือเพิ่มข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (21.88) ร้อยละ (44.00) และร้อยละ 514.29 ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 ตามลาํดบั ตัว๋เงินจ่ายในแต่ละปีดงักล่าวมีจาํนวนนอ้ย คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 2 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

เช็คท่ีจ่ายชาํระเจา้หน้ีแลว้แต่ยงัไม่ถูกนาํไปข้ึนเงิน 
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เจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เจา้หน้ีผูจ้ดัจาํหน่าย (ซิลลิคฟาร์มา) และอ่ืนๆ 

โดย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เจา้หน้ีอ่ืนมีจาํนวน 16.07 ลา้นบาท 8.29 ลา้นบาท 24.68 ลา้นบาท 

และ 20.76 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน/(ลดลง) จาํนวน (7.78) ลา้นบาท 16.39 ลา้นบาท และ (3.92) ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน/(ลดลง)ร้อย

ละ (48.41) ร้อยละ 197.71 และร้อยละ (15.88) ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั เจา้หน้ีอ่ืน ณ 

ส้ินปี 2560 ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจาํนวน 11.60 ลา้นบาท เน่ืองจาก ณ 

ส้ินปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายให้กบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือให้เป็นท่ีปรึกษาในการเปิดตลาดในต่างประเทศ รวมถึงการ

หาพนัธมิตรทางธุรกิจ และการให้คาํแนะนาํในการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศเพ่ือนาํมาจาํหน่าย จาํนวน 12.00 ลา้นบาท 

โดยบริษทัไดท้ยอยจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายดงักล่าวในเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน ปี 2560 ในขณะท่ีเจา้หน้ีอ่ืน - อ่ืนๆ 

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 3.82 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเจา้หน้ีอ่ืนค่าซ้ือส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ สาํหรับ ณ ส้ินปี 2561 เจา้หน้ีอ่ืน

เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึนประมาณ 9.12 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากรายการท่ี

สําคญั ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของโบนัสคา้งจ่าย เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยเร่ิมตั้งประมาณการโบนัสพิเศษ

สําหรับผูบ้ริหารคา้งจ่ายเป็นปีแรก ประกอบดว้ยโบนสัคา้งจ่ายของบริษทัจาํนวน 2.96 ลา้นบาท โบนัสคา้งจ่ายของบริษทั

ยอ่ยจาํนวน 2.86 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของค่าคอมมิชชัน่คา้งจ่ายจาํนวน 1.21 ลา้นบาท เป็นตน้ นอกจากน้ี มีเจา้หน้ีผูจ้ดั

จาํหน่าย (ซิลลิคฟาร์มา) เพ่ิมข้ึนจาํนวน 6.23 ลา้นบาท เน่ืองจากจากการใชบ้ริการของซิลลิคฟาร์มาท่ีตอ้งจ่ายค่าตอบแทน

ให้กบัซิลลิคฟาร์มา โดยหักเป็นส่วนลดจากค่าสินคา้ท่ีซิลลิคฟาร์มาตอ้งจ่ายให้กบับริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัและ

บริษทัย่อยบนัทึกค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายให้กบัซิลลิคฟาร์มาในส่วนท่ียงัไม่ถึงงวดการชาํระเงินตามสัญญาเป็นเจา้หน้ีผูจ้ดั

จาํหน่าย เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 เป็นตน้มา สําหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เจา้หน้ีอ่ืนลดลงจาก ณ ส้ินปี 2561 

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเจา้หน้ีอ่ืนๆ จาํนวน 4.36 ลา้นบาท เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไม่มีเจา้หน้ี

ค่าโฆษณาคา้งจ่าย ในขณะท่ี ณ ส้ินปี 2561 มีเจา้หน้ีค่าโฆษณาคา้งจ่ายจาํนวนมาก ประกอบกบัการลดลงของค่าใชจ่้ายคา้ง

จ่ายจาํนวน 3.80 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของโบนสัคา้งจ่ายจาํนวน 1.76 ลา้นบาท การลดลงของค่าคอมมิชชัน่คา้งจ่าย

จาํนวน 0.78 ลา้นบาท และการลดลงของค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆจาํนวน 1.26 ลา้นบาท สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีผูจ้ดั

จาํหน่ายเพิ่มข้ึนจาํนวน 4.24 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนการใชบ้ริการของซิลลิคฟาร์มาท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินของบริษทั ณ ส้ินปี 2559 - 2561 มีจาํนวน 0.18 ลา้นบาท 0.06 ลา้นบาท และ 0 ลา้น

บาท ลดลงจาํนวน (0.12) ลา้นบาท และ 0.06 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ (66.67) และ ร้อยละ (100.00) ณ ส้ินปี 2560 - 2561 

ตามลาํดบั ณ ส้ินปี 2560 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นหน้ีสินจากการเช่าซ้ือรถยนต์ ซ่ึงบริษทัไดผ้่อนชาํระครบทั้ง

จาํนวนแลว้ในปี 2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มี

จาํนวน 0.05 ลา้นบาท 0 ลา้นบาท 11.60 ลา้นบาท และ 11.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน (0.05) ลา้น

บาท 11.60 ลา้นบาท และ 0 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (100.00) ร้อยละ 100.00 และร้อยละ 0 ณ ส้ินปี 2560 - 

2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั โดย ณ ส้ินปี 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี

จาํนวน 0.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของหน้ีสินรวม เป็นเงินท่ีบริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) กูย้ืมจากกรรมการเพ่ือใช้

ในการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น โดยไม่มีการทาํสัญญาเงินกู ้ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงใน

เดือนมีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวครบทั้งจาํนวนแลว้ สําหรับ ณ ส้ินปี 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้น
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จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีจาํนวน 11.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของหน้ีสินรวม ประกอบดว้ย เงินท่ี

บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) กูย้ืมจากกรรมการของบริษทั (ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการ

บริหารสภาพคล่องในระยะสั้น และเงินท่ีบริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินา) กูย้ืมจากเอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํนวน 1.60 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของเอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส ในอินเตอร์เพท็ทรินา ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุน 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยการกูย้ืมเงินดงักล่าวบริษทัย่อยไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้กบัผูใ้ห้กู ้

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 บริษทัย่อย (อินเตอร์

เวทตา้) ไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากกรรมการของบริษทั (ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) ครบทั้งจาํนวนแลว้ อยา่งไรก็ตามในไตร

มาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินระยะสั้นจากกรรมการของบริษทั (ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 ลา้นบาท 

เพ่ือใชใ้นการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ระยะเวลา 1 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 

และไม่มีหลกัประกนัใดๆ ทาํให้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและ บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินา) มีเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 11.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.83 ของหน้ีสินรวม  

เงินกู้ยืมจากบุคคลอ่ืน 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 6.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของหน้ีสิน

รวม โดยเป็นเงินท่ีบริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) กูย้ืมจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใชใ้นการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น โดยการออกตัว๋

สญัญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนัใดๆ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มี

จาํนวน 3.02 ลา้นบาท 6.76 ลา้นบาท 4.82 ลา้นบาท และ 7.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.84 ร้อยละ 26.12 ร้อยละ 5.45 และ

ร้อยละ 8.86 ของหน้ีสินรวม ตามลาํดบั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จาํนวน 3.74 ลา้นบาท  (1.94) ลา้นบาท 

และ 2.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ 123.84 ร้อยละ (28.70) และร้อยละ 54.15 ณ ส้ินปี 2560 - 2561 และ ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั บริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดด้งักล่าว ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย

เกิดจากการตั้งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามผลประกอบการในแต่ละปี 

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 

1.17 ลา้นบาท 1.93 ลา้นบาท 2.95 ลา้นบาท และ 3.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.43 ร้อยละ 7.46 ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 

4.51 ของหน้ีสินรวม ตามลาํดับ หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ได้แก่ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนําส่ง เงินประกันสังคมรอนําส่ง และ

ประมาณการหน้ีสินรับคืนสินคา้ เป็นต้น หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในแต่ละปีดังกล่าว มีจาํนวนไม่มากนัก คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 3 - 7 ของหน้ีสินรวม โดย ณ ส้ินปี 2559 - 2560 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีจาํนวนค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั สาํหรับ 

ณ ส้ินปี 2561 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2560 จาํนวน 1.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 52.85 สาเหตุหลกัมา

จากเจา้หน้ีกรมสรรพากรและภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.78 ลา้นบาท รวมทั้งบริษทัและบริษทัย่อยเร่ิมตั้ง

ประมาณการหน้ีสินรับคืนสินคา้ในปี 2561 จาํนวน 0.44 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งประมาณการหน้ีสินรับคืน

สินคา้จากประสบการณ์ในการรับคืนสินคา้ในอดีต สําหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก ณ 

ส้ินปี 2561 จาํนวน 0.83 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากประมาณการหน้ีสินรับคืนสินคา้เพิ่มข้ึนจาํนวน 1.11 ลา้นบาท  
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ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

มีจาํนวน 0.87 ลา้นบาท 1.54 ลา้นบาท 1.31 ลา้นบาท และ 1.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานสุทธิจาํนวน 0.72 ลา้นบาท 0.66 ลา้นบาท  (0.23) 

ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับ

พนกังาน บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณไว ้โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึง

หลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 45.71 

ลา้นบาท 78.74 ลา้นบาท 106.99 ลา้นบาท และ 128.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2560 เพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบั ณ ส้ินปีก่อน จาํนวน 33.03 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 18.91 ลา้นบาท มีการออก

หุน้สามญัเพ่ิมทุนในระหวา่งปีจาํนวน 35.00 ลา้นบาท การบนัทึกส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑจ์าํนวน 18.27 

ลา้นบาท สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 36.40 ลา้นบาท ตน้ทุนการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัจาํนวน 2.75 ลา้นบาท สําหรับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2561 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2560 จาํนวน 28.25 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิในระหว่างปีจาํนวน 29.06 ลา้นบาท มีการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในระหว่างปี

จาํนวน 25.00 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเรียกชาํระค่าหุ้นของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จาํนวน 1.60 ลา้นบาท และกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

จาํนวน 0.51 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 28.00 ลา้นบาท สาํหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ส่วนของผูถื้อ

หุ้นเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 21.45 ลา้นบาท จากกาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระหว่างงวดจาํนวน 18.03 

ลา้นบาท มีการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในระหว่างปีจาํนวน 15.00 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 11.57 ลา้น

บาท 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 

ณ ส้ินปี 2559 - 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 53.61 ร้อยละ 28.52 และร้อย

ละ 34.15 ตามลาํดบั อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2560 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559  เน่ืองจากในปี 2560 มีส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวนมาก สาเหตุหลกัมาจากจากการเพ่ิมทุนจาก 5.00 ลา้นบาท เป็น 40.00 ลา้นบาท ในขณะท่ี

กาํไรสุทธิในปี 2559 และ 2560 ใกลเ้คียงกนั สาํหรับปี 2561 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2560  สาเหตุ

หลกัมาจากบริษทัมีกาํไรสุทธิในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวนมาก  

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากับร้อยละ 31.05 

(คาํนวณเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized) เพ่ือการเปรียบเทียบ โดยปรับกาํไรสุทธิให้เป็นรายปี โดยใชก้าํไรสุทธิงวด 6 
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เดือนแรกของปี 2562 x 2 ไตรมาส) ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากกาํไรสุทธิท่ีลดลง ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อ

หุน้เฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปีก่อน  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

เท่ากับ 0.75 เท่า 0.33 เท่า 0.83 เท่า และ 0.65 เท่า ตามลาํดับ ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีค่อนข้างตํ่าเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม

โดยรวม โดย ณ ส้ินปี 2560 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2559 สาเหตุหลกัมาจาก

หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2560 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559 จากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้อ่ืน ประกอบกบัส่วนของ

ผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจาํนวนมากจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 35.00 ลา้นบาทในระหว่างปี สาํหรับ ณ ส้ินปี 2561 อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2560 แมว้่าในระหวา่งปีบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 25.00 

ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนมาก โดยมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนมาก จากการท่ีบริษทัไดรั้บวงเงิน

เครดิตเทอมเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีการคา้ ทาํให้สามารถยืดระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ีออกไปได ้และมีเจา้หน้ีการคา้คงคา้ง

เพิ่มข้ึนมาก สาํหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 

2561 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการลดลงหน้ีสินรวม ซ่ึงมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อ

หุน้เพิ่มข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงมาจากการเพิ่มทุนจดจาํนวน 15.00 ลา้นบาท และกาํไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 25.19 11.46 (6.19) (27.76) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (30.18) 19.83 (7.58) (1.58) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (0.13) (1.58) 10.14 9.27 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (5.12) 29.71 (3.63) (20.07) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 11.49 6.37 36.08 32.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 6.37 36.08 32.45 12.38 

บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงานในปี 2559 - 2561 จาํนวน 25.19 ลา้น

บาท 11.46 ลา้นบาท และ (6.19) ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี มี

สาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานในแต่ละปีมี

รายการท่ีสาํคญั กล่าวคือในปี 2559 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 

29.31 ล้านบาท การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนจาํนวน 24.88 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของสินค้า

คงเหลือจาํนวน 14.68 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 7.33 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้

จาํนวน 7.26 ลา้นบาท  

ในปี 2560 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 55.22 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 27.00 ลา้นบาท การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

จาํนวน 13.32 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 7.20 ลา้นบาท สําหรับในปี 2561 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรม

ดาํเนินงานเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 46.91 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือ
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จาํนวน 41.07 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 13.64 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 46.38 

ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ือ่ืนจาํนวน 49.02 ลา้นบาท 

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน (27.76) ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 25.32 ลา้นบาท การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ื

อ่ืนจาํนวน 14.31 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจาํนวน 6.69 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดจากกาํไรจาก

การดาํเนินงานจาํนวน 24.35 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุนในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน (30.18) ลา้นบาท 19.83 ลา้นบาท และ 

(7.58) ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุนในแต่ละปีมีรายการท่ีสาํคญั กล่าวคือ ในปี 

2559 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการจาํนวน 22.63 ลา้นบาท และเงินสด

จ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 6.25 ลา้นบาท  ในปี 2560 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนมีสาเหตุหลกัมาจากการ

ลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการจาํนวน 25.81 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนจาํนวน 4.22 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษทับริษทัยอ่ยจาํนวน 2.75 ลา้นบาท สาํหรับในปี 2561 เงินสดสุทธิใช้

ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินสดเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 9.22 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินสดรับจากการจาํหน่าย

สินทรัพยถ์าวรจาํนวน 2.38 ลา้นบาท สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน

จาํนวน (1.58) ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 1.56 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงินในปี 2559 - 2561 มีจาํนวน (0.13) ลา้นบาท (1.58) ลา้นบาท 

และ 10.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงินในแต่ละปีมีรายการท่ีสาํคญั กล่าวคือ 

ในปี 2559 เงินสดสุทธิใช้ไปส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินจาํนวน 0.11 ลา้นบาท ในปี 

2560 เงินสดสุทธิใชไ้ปเป็นการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 36.40 ลา้นบาท และการจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

จาํนวน 0.11 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินรับจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 35.00 ลา้นบาท สําหรับในปี 2561 เงินสดสุทธิส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากเงินรับจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 26.60 ลา้นบาท และเงินรับจากการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 11.60 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินท่ีบริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) กูย้ืมจากกรรมการของบริษทั (ดร.ทรง

วุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 ลา้นบาท และเงินท่ีบริษทัย่อย (อินเตอร์เพ็ททรินา) กูย้ืมจากเอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํนวน 

1.60 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินจ่ายปันผลจาํนวน 28.00 ลา้นบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 9.27 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดท่ีบริษทัไดม้าจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ของบริษทั (ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืมเงินระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนจาํนวน 6.00 ลา้นบาท และ

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจาํนวน 15.00 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจ่ายจาํนวน 11.57 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย 

(อินเตอร์เวทตา้) จ่ายชาํระคืนกูย้ืมเงินระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั (ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 

ลา้นบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.06 

เท่า 3.65 เท่า 2.02 เท่า และ 2.32 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.66 เท่า 3.04 เท่า 1.38 เท่า และ 1.52 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องมากกวา่ 1 แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจท่ีดี  
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วงจรเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็นดงัน้ี  

งบการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 20 39 72 99 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 89 65 102 132 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 59 36 81 104 

วงจรเงินสด  (วัน) 50 68 93 127 

ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงจรเงินสดเท่ากบั 50 วนั 68 วนั  93 

วนั และ 127 วนั ตามลาํดบั วงจรเงินสดในปี 2560 เพ่ิมสูงข้ึนจากปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนจาก 20 วนั ในปี 2559 เป็น 39 วนั ในปี 2560 เน่ืองจากบริษทัมีลูกหน้ีการคา้รายใหม่เพ่ิมมากข้ึนและมีลูกหน้ีการคา้

บางรายคา้งชาํระมากข้ึน ประกอบกบัระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียลดลงจาก 59 วนั ในปี 2559 เป็น 36 วนั ในปี 2560 เน่ืองจากมี

การสั่งซ้ือสินคา้จากผูจ้าํหน่ายรายใหม่ท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บวงเงินเครดิตเทอมและตอ้งสั่งซ้ือสินคา้เป็นเงินสด ในขณะท่ีมี

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียลดลงจาก 89 วนั ในปี 2559 เป็น 65 วนั ในปี 2560 เน่ืองจากสามารถขายสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน และ

บริหารจดัการสินคา้คงเหลือไดดี้ข้ึน 

สาํหรับปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 วงจรเงินสดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2560 สาเหตุหลกัมาจาก

ระยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 39 วนั ในปี 2560 เป็น 72 วนั ในปี 2561 และเป็น 99 วนั ในงวด 6 เดือนแรกของปี 

2562 เน่ืองจากเดิมบริษทัและบริษทัย่อยมีการขายสินคา้เป็นเงินสดหรือการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้ประมาณ 30 วนั จึงมี

ลูกหน้ีการคา้ค่อนขา้งนอ้ย ต่อมาบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมจาํนวนสินคา้ท่ีหลากหลาย

มากข้ึนประกอบกบัมีลูกคา้รายใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนในระหว่างปีจาํนวนมาก อีกทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการเปล่ียนวิธีการชาํระ

เงินของลูกคา้บางรายจากการซ้ือสินคา้เงินสดเป็นการให้เครดิตเทอมทาํให้จาํนวนลูกหน้ีการคา้เพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี ตั้งแต่

วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 เป็นตน้มา บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนวิธีการขายสินคา้และรับชาํระเงินค่าสินคา้จากลูกคา้โดยตรง

เป็นการขายและรับเงินผ่านซิลลิคฟาร์มาซ่ึงเป็นผูก้ระจายสินคา้ให้แก่ลูกคา้และรับชาํระเงินค่าสินคา้จากลูกคา้ของบริษทั

และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกซิลลิคฟาร์มาเป็นลูกหน้ีจากการขายสินคา้และให้เครดิตเทอมแก่ซิลลิคฟาร์

มาประมาณ 75 - 105 วนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการให้เครดิตโดยตรงแก่ลูกคา้ ทาํให้ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยเพิ่มสูงข้ึนมาก ประกอบกบัระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 65 วนั ในปี 2560 เป็น 102 วนั ในปี 2561 และ

เป็น 132 วนั ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เน่ืองจากมีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มชนิดของสินคา้ท่ี

จาํหน่ายมากข้ึนซ่ึงตอ้งมีสตอ็กในแต่ละชนิดสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมจาํหน่ายสินคา้

ให้แก่ลูกคา้กลุ่มโมเดิร์นเทรดท่ีมีสาขาจาํนวนมากอยา่งจริงจงั ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวบางรายท่ีเป็นการฝากขาย จึงยงัคงถือว่า

สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายในร้านสาขาของโมเดิร์นเทรดรายนั้น เป็นสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ย  อยา่งไรก็ตาม 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 36 วนั ในปี 2560 เป็น 81 วนั ในปี 2561 และเป็น 104 วนั ในงวด 6 เดือนแรกของปี 

2562 เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเครดิตเทอมจากเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายหน่ึง ซ่ึงเดิมบริษทัตอ้งจ่ายซ้ือสินคา้ดว้ยเงินสดเท่านั้น 

และตั้งแต่มีการใชบ้ริการของซิลลิคฟาร์มาในเดือนกนัยายนปี 2561 เป็นตน้มา บริษทัและบริษทัย่อยมีเจา้หน้ีค่าบริการจดั

จาํหน่ายสินคา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน 

ท่ีผ่านมาบริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือลดผลกระทบจากสภาพคล่องท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากแนว

ทางการดาํเนินธุรกิจท่ีเร่ิมปรับเปล่ียนไปจากเดิมตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพาะผลกระทบจากการขายสินคา้ผา่นซิลลิคฟาร์มาและ

การให้เครดิตเทอมแก่ซิลลิคฟาร์มาท่ีมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีให้เครดิตเทอมโดยตรงแก่ลูกคา้รายยอ่ย โดยบริษทัไดมี้
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การเจรจากบัซิลลิคฟาร์มาเพ่ือขอให้ชาํระเงินค่าสินคา้เร็วข้ึนจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สาํหรับการขายสินคา้โปรโมชัน่เงิน

สดท่ีมูลค่าสูง ซ่ึงซิลลิคฟาร์มาตกลงท่ีจะจ่ายชาํระเงินค่าสินคา้ดงักล่าวให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยภายในวนัท่ี 10 ของเดือน

ถดัไปจากเดือนท่ีขายสินคา้ เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นตน้มา และสาํหรับการจ่ายชาํระเงินค่าสินคา้ตามรอบเก็บเงิน

ปกติท่ีมีกาํหนดชาํระภายใน 75 วนั นบัจากส้ินเดือนท่ีขายสินคา้ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 15 ของทุกเดือน ซิลลิคฟาร์มาตกลงท่ีจะ

จ่ายชาํระเงินค่าสินคา้ดงักล่าวให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยเร็วข้ึนเป็นภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 

2562 เป็นตน้มา 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2562 เท่ากบั 3.27 เท่า 0.26 เท่า (0.16) เท่า และ (1.19) เท่า ตามลาํดบั ในปี 2560 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

ภาระผูกพนัลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลง จากการ

เพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ ในขณะท่ีมีเงินปันผลจ่ายเพ่ิมข้ึนจาํนวนมากจากเดิมท่ีในปี 2559 

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล สาํหรับปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัติด

ลบ สาเหตุหลกัมาจากเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานหรือเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานติดลบ จากลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอ่ืนและสินคา้คงเหลือท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวนมาก ทั้งน้ี แมว้่าอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัในปี 2561 

และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จะมีค่านอ้ยกว่า 1 เท่า ก็ตาม แต่บริษทับริหารจดัการความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั

โดยการเพ่ิมทุน การใชก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหวา่งปีท่ีมีอยูเ่พ่ือใชห้มุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ การกูย้มืเงิน

ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และจากบุคคลอ่ืน 

16.2 ปัจจัยและอทิธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต 

(1) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของรายได้จากผลิตภัณฑ์หลกั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงามสาํหรับคน และผลิตภณัฑ์สุขภาพสาํหรับสัตว ์ท่ีมี

ชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายรวมทั้งส้ินมากกว่า 80 ผลิตภณัฑ์ แต่ทั้งน้ีหากพิจารณา

ผลิตภณัฑ์หลกัแต่ละผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ในปี 2560 และ 2561 มีเพียง 5 ผลิตภณัฑ์

และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีเพียง 4 ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมียอดขายรวมกนัประมาณร้อยละ 75.92 ร้อยละ 69.81 และร้อยละ 

53.19 ของยอดขายรวม ตามลาํดบั โดยแต่ละผลิตภณัฑ์มียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี จากความสําเร็จของการทาํการตลาด 

ประกอบกบัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพสูง สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ทาํให้บริษทัมีฐานลูกคา้ของผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนในทุกช่องทางการจาํหน่าย และมียอดขายท่ีเติบโตเพิ่มข้ึน 

บริษทัอาจมีความเส่ียงหากมีผลกระทบในทางลบเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ี

บริษทัมิอาจควบคุมได ้เช่น การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและกระแสนิยมของผูบ้ริโภค ความนิยมต่อตราสินคา้ท่ีลดลง 

ภาวะการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึน สินคา้ทดแทน การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจและความพิถีพิถนัในการจบัจ่ายใชส้อยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตลอดจนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จในทางลบต่อผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ

ดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัใหล้ดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

อยา่งก็ตาม บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัอยา่งมากกบัคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์

จากการใช้มากท่ีสุด อีกทั้งได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความ
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น่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือและซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค อีกทั้ งยงัสร้างความพึงพอใจและ

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ ในขณะเดียวกนับริษทัไดมี้การคิดคน้ พฒันา และจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มาจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มความหลากหลายในผลิตภณัฑแ์ละกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผลิตภณัฑห์ลกัดงักล่าว 

(2) ความเส่ียงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า 

บริษทัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้หลกัๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ TS6 - Synbiotic ผลิตภณัฑ์ TS6 - Lady 

Health ผลิตภัณฑ์ไฮยาลูโรนิค แอซิด ฟิลเลอร์ Perfectha ผลิตภัณฑ์โบทูลินั่มท็อกซิน NABOTA ผลิตภัณฑ์แชมพูยา 

Dermcare Malaseb และ Dermcare Pyohex และผลิตภณัฑ์เวชสําอางสําหรับสัตวเ์ล้ียง Dermcare Aloveen และ Dermcare 

Natural ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงและผลิตในต่างประเทศทั้งส้ิน โดยบริษทัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจาํหน่าย

ผลิตภณัฑด์งักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 

สําหรับผลิตภณัฑ์ Dermcare ซ่ึงสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ดังกล่าวมีอายุสัญญา 3 - 5 ปี และสามารถต่ออายุ

สญัญาออกไปไดอี้กตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

ทั้งน้ี ในปี 2560 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ท่ี

เป็นตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าว รวมกนัประมาณร้อยละ 63.98 ร้อยละ 56.80 และร้อยละ 47.60 ของรายไดจ้ากการขายรวม 

ตามลาํดบั ดงันั้น บริษทัอาจมีความเส่ียงจากรายไดท่ี้ลดลงหากตอ้งสูญเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้หลกัดงักล่าวไป 

ซ่ึงอาจเกิดจากการถูกยกเลิกสัญญา หรือการไม่ไดรั้บการต่ออายุสัญญา หรือการท่ีเจา้ของตราสินคา้เขา้มาทาํการตลาดใน

ประเทศไทยเอง โดยท่ีบริษทัอาจไม่สามารถหาผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ มาทดแทนและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายไดข้องบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการเป็นตวัแทนจาํหน่ายท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นสัญญาอย่างครบถว้นและเคร่งครัด และยงัสามารถเพ่ิมยอดขายให้เติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการมี

ทีมงานขายท่ีเขม้แข็ง และช่องทางจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบับริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้ของตราสินคา้

ต่างๆ มาโดยตลอด บริษทัจึงเช่ือว่าเจา้ของตราสินคา้จะยงัคงมอบความไวว้างใจให้บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ 

อยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี ความเส่ียงท่ีเจา้ของตราสินคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศจะเขา้มาทาํการตลาด

ในประเทศไทยเองนั้น มีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อย เน่ืองจากเจ้าของตราสินคา้ดังกล่าวจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ อย่าง

รอบคอบ เช่น โอกาสทางการตลาด ผลตอบแทน ความคุม้ค่าในการลงทุน ขนาดของตลาดและความตอ้งการสินคา้ในตลาด

เพ่ือสร้างยอดขายใหป้ระหยดัต่อขนาดและถึงจุดคุม้ทุน เป็นตน้ 

(3) การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี จาํนวนหุ้นของบริษทัจะเพิ่มข้ึนจาก ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2562 ท่ีมีจาํนวน 160,000,000 หุ้น เป็น 206,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 46,000,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของทุนชาํระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซ่ึงจะมีผลต่อการคาํนวณอตัราส่วนผลการ

ดาํเนินงานต่อหุ้นของบริษทั ไดแ้ก่ กาํไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return 

On Equity) เป็นตน้ ท่ีอาจลดลงในอนาคต เน่ืองจากจาํนวนหุน้ท่ีใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณเพิ่มข้ึน   

ทั้งน้ี ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) จาํนวน 17.21 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Weighted Averge) เท่ากบั 0.11 บาท คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุ้นสามญัเท่ากบั 160,000,000 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวท่ี้เท่ากบัหุ้นละ 0.50 บาท และหากคาํนวณกาํไรสุทธิต่อหุ้นภายหลงัการเพ่ิมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับ



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)    
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ประชาชนในคร้ังน้ี โดยใชก้าํไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562  ท่ีเท่ากบั 17.21 ลา้นบาท และใชจ้าํนวนหุ้นท่ี

ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว ท่ีเท่ากบั 206,000,000 หุ้น เป็นฐานในการคาํนวณจะไดก้าํไร

สุทธิต่อหุน้ (Fully Diluted) สาํหรับปี 2561 เท่ากบั 0.08 บาท  

นอกจากน้ี บริษทัอาจมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี 

โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562  บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 31.05 (คาํนวณโดยใชก้าํไรสุทธิใน

งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่) ท่ีเท่ากบั 17.21 ลา้นบาท (ปรับการคาํนวณเป็นรายปี ท่ี

เท่ากบั 34.42 ลา้นบาท) หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เฉล่ียในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ท่ีเท่ากบั 110.87 ลา้น

บาท (คาํนวณจากค่าเฉล่ียของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ ณ ส้ินปี 2561 ท่ีเท่ากบั 100.55 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อ

หุ้นของบริษทัใหญ่ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ท่ีเท่ากับ 121.18 ลา้นบาท) และหากคาํนวณอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น

ภายหลงัการเพ่ิมทุนดังกล่าว โดยใช้กาํไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่) ซ่ึง

เท่ากบั 17.21 ลา้นบาท (ปรับการคาํนวณเป็นรายปี ท่ีเท่ากบั 34.42 ลา้นบาท) หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียหลงัเพิ่มทุนท่ี

สมมติฐานเท่ากบั [•] ลา้นบาท (สมมติฐานส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เฉล่ียหลงัเพ่ิมทุน คาํนวณจากค่าเฉล่ียของส่วน

ของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ ณ ส้ินปี 2561 ท่ีเท่ากบั 100.55 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นหลงัเพ่ิมทุนท่ีเท่ากบั [•] ลา้น

บาท อา้งอิงจากส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ซ่ึงเท่ากบั 121.18 ลา้นบาท บวกดว้ยเงินเพิ่มทุน

ท่ีราคาเสนอขายเท่ากบั [•] บาทต่อหุน้ หรือเท่ากบั [•] ลา้นบาท) จะไดอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ [•] 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัคาดว่าในระยะยาวบริษทัจะไดรั้บผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการนาํหุ้นเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในคร้ังน้ี โดยเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นจะนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงจะทาํ

ให้บริษทัมีการเติบโตของยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและลดตน้ทุนทางการเงินบางส่วนลง รวมทั้งบริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนๆ

จากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ อาทิ ความคล่องตวัในการจดัหาแหล่งเงินทุน และภาพพจน์ท่ีดี

ในการเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีสนบัสนุนให้การดาํเนินธุรกิจมีความคล่องตวัมากข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ

และศกัยภาพในการแข่งขนัให้กับบริษทั โดยคาดว่าในอนาคตบริษทัจะมีรายได้และกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ชดเชยกับ

ผลกระทบจากจาํนวนหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าวได ้ 

  


