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IP_AC/001/2564 

      วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ดงัน้ี 

 

 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง 

2563 2562  

 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 442.10 371.33 70.77 19.06 

รำยไดอ่ื้น 4.84 4.56 0.28 6.14 

รายได้รวม 446.94 375.89 71.06 18.90 

ตน้ทุนขำย 181.22 157.39 23.83 15.15 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 127.05 106.75 20.30 19.01 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 60.17 49.98 10.19 20.40 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 1.14 0.59 0.55 96.81 

ส่วนแบ่งผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.16) (0.23) 0.07 (27.78) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 77.20 60.95 16.25 26.65 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 16.70 13.82 2.88 20.82 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 60.50 47.13 13.37 28.37 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 59.01% 57.61%   

อตัรำก ำไรสุทธิ 13.54% 12.54%   

 

 
ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 เปล่ียนแปลง 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

รายได้       
  รำยไดจ้ำกกำรขำย 442.10 98.92 371.33 98.79 70.77 19.06 
  รำยไดอ่ื้น 4.84 1.08 4.56 1.21 0.28 6.14 
รวม 446.94 100.00 375.89 100.00   
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 รายได้จากการขาย 

รำยไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 จ ำนวน 446.94 ลำ้นบำท โดยรำยไดเ้กือบทั้งหมดเป็นรำยไดจ้ำกกำร
ขำย ซ่ึงมีจ ำนวน 442.10 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของรำยไดร้วม เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 70.77 ลำ้น
บำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.06  มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑสุ์ขภำพส ำหรับคน จำกปี 2562 จ ำนวน 162.70 
ลำ้นบำท เป็น 228.52 ลำ้นบำท ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 65.82 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 40  ส่วน
ใหญ่มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติก โดยเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 15.44 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
14.22 ผลิตภณัฑ์ช่วยเสริมมวลกระดูก PreBo เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 38.90 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 251.78 จำกปีก่อน และ
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทั เช่น ยำสีฟัน วติำมินรวม เป็นตน้  

ทั้งน้ียงัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์สุขภำพส ำหรับสัตวจ์ำกปี 2562 จ ำนวน  141.46 ลำ้นบำท 
เป็น 189.06 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึน 47.60 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.65 ส่วนใหญ่มำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑอ์ำหำร
สตัวเ์ล้ียงแบรนดม์ำเรียเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 30 ลำ้นบำท ผลิตภณัฑย์ำส ำหรับสตัวเ์ล้ียงเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 10.40 ลำ้นบำท ผลิตภณัฑอ์ำหำร
ทำนเล่นของสัตวเ์ล้ียงแบรนด์ Choo Choo จ ำนวน 10.35 ลำ้นบำท และผลิตภณัฑว์คัซีนส ำหรับสัตวเ์ล้ียง เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 6.67 
ลำ้นบำท  โดยช่วงระหวำ่งปี 2563 สินคำ้แชมพสู ำหรับสตัวเ์ล้ียงขำดตลำดเน่ืองจำกถำนกำรณ์โควดิ 19 ท ำใหไ้ม่สำมำรถน ำเขำ้มำ
ได ้สินคำ้ดงักล่ำวสำมำรถน ำเขำ้มำไดเ้ป็นปกติแลว้ ในไตรมำส 4 ของปี 2563 ส่งผลให้สูญเสียรำยไดส้ ำหรับสินคำ้ดงักล่ำวใน
ไตรมำส 2 และไตรมำส 3 ประมำณ 20 ลำ้นบำท  

ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ซ้ือกิจกำรบริษทั โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ท ำให้บริษทั
สำมำรถรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑย์ำสำมญัเพ่ิมข้ึน 12.89 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

รายได้อ่ืน 

รำยไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รำยไดด้อกเบ้ีย ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยไดอ่ื้นของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2563 มีจ ำนวน 
4.56 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน  0.28  ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.14   

 

 
ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 เปล่ียนแปลง 
 ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
ตน้ทุนขำย 181.22 40.55 157.39 41.87 23.83 15.15 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 127.05 28.43 106.75 28.40 20.30 19.01 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 60.17 13.46 49.98 13.30 10.19 20.40 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 1.14 0.26 0.59 0.15 0.55 96.81 
รวมค่าใช้จ่าย 369.58 82.69 314.71 83.72 - - 

รายได้รวม 446.94 100.00 375.89 100.00 - - 
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ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 มีจ ำนวน 181.22 ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 
23.83 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.15 ของรำยไดร้วม  ตน้ทุนขำยคิดเป็นร้อยละ 40.55 ในปี 2563 และร้อยละ 41.87 ในปี 
2562  โดยลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.32 ตน้ทุนขำยท่ีส ำคญั ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ ค่ำขนส่งสินคำ้
น ำเขำ้ ค่ำวสัดุหีบห่อ และค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้อ่ืน ๆ   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 มีจ ำนวน 127.05 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ ำนวน 20.30 ลำ้นบำท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.01  ซ่ึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวเกิดข้ึนในไตรมำส 4  ส่วนใหญ่เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยผลิตภณัฑ ์PreBO ซ่ึงท ำใหย้อดขำย PreBO เพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่ำตวั (ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจ ำนวน 83.85 ลำ้นบำท เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิท ำใหบ้ริษทัไม่ไดใ้ชจ่้ำยทำงดำ้นกำรโฆษณำใน
ไตรมำส 2 และไตรมำส 3 ของปี 2563 ) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2563 มีจ ำนวน 60.17 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปี
ก่อนจ ำนวน 10.19 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.40 สำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน เพ่ิมข้ึน 4.21 ลำ้นบำท จำก
กำรปรับฐำนเงินเดือนประจ ำปีอีกทั้งมีกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนพนกังำนตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจ กำรเพ่ิมข้ึนของค่ำเส่ือมรำคำ 
1.93 ลำ้นบำท อีกทั้งกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรบริษทั โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกดั ท ำให้เกิดตน้ทุนว่ำงเปล่ำ ในช่วงเปล่ียนถ่ำยแผนกำรผลิต
ระหวำ่งผูถื้อหุน้เดิม และบริษทั  จ ำนวน 3.23 ลำ้นบำท  และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรอ่ืน ๆ  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดร้วม 446.94 100.00 375.89 100.00 
ตน้ทุนขำย (181.22) (40.55) (157.39) (41.87) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (127.05) (28.43) (106.75) (28.40) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (60.17) (13.46) (49.98) (13.30) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (1.14) (0.26) (0.59) (0.15) 
ส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.16) (0.04) (0.23) (0.06) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 77.20 17.27 60.95 16.21 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (16.70) (3.74) (13.82) (3.68) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 60.50 13.54 47.13 12.54 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ในภำยหลงัเขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุน :      
    ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    (1.90)  
    ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรำยกำรท่ีไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่    0.38  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 60.50  45.61  

ก าไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 มีจ ำนวน 60.50 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 
13.37 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.37 สำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัมีอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 13.54 ของ
รำยไดร้วม เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีเท่ำกบัร้อยละ12.54 
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ฐานะการเงนิ 

 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    เปล่ียนแปลง 

 2563 2562 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ร้อยละ 

รวมสินทรัพย ์  749.95   525.87  224.08  42.61 

รวมหน้ีสิน 262.27  60.13  202.14 336.17 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  487.68  465.74   21.94 4.71 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน  749.95 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 224.08  
ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.61  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ของบริษทัย่อย  จ ำนวน 223.85  ลำ้นบำท ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน จ ำนวน 48.27 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือจ ำนวน 
52.55 ลำ้นบำท กำรลดลงของเงินสดจำกกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรบริษทัยอ่ย จ ำนวน 190.32  ลำ้นบำท ในปี 2563 บริษทัมีกำรขำยเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมออกไป จ ำนวน 4.61 ลำ้นบำท 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 262.27 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 202.14 ลำ้น
บำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 336.17  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ท่ีมีจ ำนวน  60.13  ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกิดจำกกำร
เพ่ิมข้ึนของเจำ้หน้ีกำรคำ้ จ ำนวน 82.44 ลำ้นบำท มีกำรกูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 108 ลำ้นบำท กำรเพ่ิมข้ึนของภำษีเงิน
ไดค้ำ้งจ่ำยและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน จ ำนวน 3.91 ลำ้นบำท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน  487.68  ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึนจ ำนวน  
21.94  ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.71  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีมีจ ำนวน  465.74  ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำ
จำกบริษทัมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 53.08 ลำ้นบำท  

 

ขอแสดงความนับถือ 
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