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IP_OCS/010/2562 

      วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาสท่ี 
3 ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
มค.-กย. มค.-กย. เพ่ิมข้ึน / 

(ลดลง) 
% 

เปล่ียนแปลง 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย         274.53          224.09            50.44  22.51% 

รายไดอ่ื้น             3.77              0.74  3.03 409.46% 
รายได้รวม         278.30          224.83  53.47 23.78% 
ตน้ทุนขาย         117.60            85.18  32.42 38.06% 
ค่าใชจ่้ายในการขาย           82.72            61.72  21.00 34.02% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           35.21            32.44  2.77 8.54% 
ตน้ทุนทางการเงิน             0.45              0.02  0.43 2,150.00% 
ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

(0.17) (0.17) 0 0.00% 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           42.15            45.30  -3.15 -6.95% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             9.17            11.69  -2.52 -21.56% 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด           30.77  32.37 -1.60 -4.94% 
อตัราก าไรขั้นตน้ 57.16% 61.99%     
อตัราก าไรสุทธิ 11.06% 14.40%     

1. รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยูท่ี่ 274.53 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 
224.09 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 50.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.51 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนังส าหรับสัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียงและผลิตภณัฑ์ส าหรับปศุสัตวห์ลายผลิตภณัฑ์
รวมกนั และรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและชะลอวยั เช่น ผลิตภณัฑว์ิตามินรวม ผลิตภณัฑเ์สริมมวลกระดูก และยาสี
ฟัน เป็นตน้ 
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2. ตน้ทุนขายและก าไรขั้นตน้ 

ตน้ทุนขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 117.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี
จ านวน 85.18 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 32.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.06 และมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 57.16 ลดลงเม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 61.99 เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนการขายสินคา้ให้แก่
ลูกคา้กลุ่มโมเดิร์นเทรดเพ่ิมข้ึน อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีชะลอตวั ท าให้ในช่วงท่ีผ่านมาบริษทัฯ ตอ้ง
ท าโปรโมชัน่สินคา้มากข้ึนเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ส่งผลใหร้าคาขายสินคา้โดยเฉล่ียลดลง  

3. ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562มีจ านวน 82.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนท่ีมีจ านวน 61.72 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 21.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.02 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าตอบแทนการจ าหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัวา่จ่างผูใ้หบ้ริการภายนอกบริหารคลงัสินคา้และกระจายสินคา้ท่ีบริษทัฯ เร่ิมใชบ้ริการใน
เดือนกนัยายน 2561 จ านวนรวมประมาณ 12.26 ลา้นบาท  ซ่ึงในงวดเดียวกนัของปี 2561 บริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายดงักล่าว นอกจากน้ี 
มีการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีม OTC ค่าใชจ่้ายในการออกบูธแสดงสินคา้ และค่าสินคา้
ตวัอย่าง เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวเพ่ิมข้ึนรวมประมาณ 6.99 ลา้นบาท ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและค่าเบ้ียเล้ียง
รถยนตข์องพนกังานขายจ านวนประมาณ 3.15 ลา้นบาท ในทางกลบักนัค่าส่ือโฆษณาและวสัดุเพ่ือการโฆษณาลดลง 6.40 ลา้น
บาท 

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562มีจ านวน 35.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2561 ท่ีมีจ านวน 32.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 2.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 สาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของการปรับ
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามการปรับฐานเงินเดือนประจ าปีและสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมจ านวนพนักงานตามการ
ขยายตวัของธุรกิจ ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ค่าอบรมสัมมนา ค่าใชจ่้ายดา้นไอที  ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
ได้แก่ ผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน และท่ีปรึกษากฎหมายและบญัชี, ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
ส าหรับกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร เป็นตน้ และในงวดเดียวกันของปีก่อนมีค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินอากรจากกรม
ศุลกากร จ านวน 4.20 ลา้นบาท และเงินบริจาค จ านวน 0.9 ลา้นบาท ซ่ึงในงวดน้ีไม่มีค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

5. ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 30.77 ลา้นบาท ลดลงจ านวนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี
มีจ านวน 32.37 ลา้นบาท หรือลดลงจ านวน 1.6 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.94 เน่ืองจากมีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง และมี
ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน ประกอบกบับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินา) ท่ีเพ่ิงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 มีผลขาดทุน
สุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจ และการออกผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาดมาไม่นาน  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

http://www.interpharma.co.th/
http://www.interpharma.co.th/

