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IP_AC/002/2564 
      วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับ 3 
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ดงัน้ี 

 

 

 ส าหรับสามเดือน 
ส้ินสุด 31 มีนาคม 

 
 

เปล่ียนแปลง 2564 2563 

ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย  176.50  97.13  81.72  
รายไดร้วม  177.88  98.79  80.06  

%ก ำไรขั้นต้น 48.99% 63.18%  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  58.79  43.86   34.04  

%ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยบริหำร 33.05% 44.40%  
ก าไรสุทธิส าหรับงวด  20.53  14.73   34.68  

%ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 11.54% 14.91%  

 

 
ส าหรับสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 2563 เปล่ียนแปลง 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รำยได้       
  รายไดจ้ากการขาย  176.50   99.22   97.13   98.32   79.37   81.72  
  รายไดอ่ื้น  1.38   0.78   1.66   1.68  -0.28  -16.87  
รวม  177.88   100.00  98.79  100.00   79.09   80.06  
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 รำยได้จำกกำรขำย 

 รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 จ านวน 177.88  ลา้นบาท โดยรายไดเ้กือบทั้งหมดเป็น
รายได้จากการขาย ซ่ึงมีจ านวน  176.50 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 99.22 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
จ านวน  79.37 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 81.72 

 

ประเภทรำยได้ 
ไตรมำส 1 ปี 2564 ไตรมำส 1 ปี 2563 เปลีย่นแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑเ์วชภณัฑรั์กษาโรค 34.47 19.53 - - 34.47 100.00 

2. ผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพและชะลอวยั 73.45 41.61  47.77   49.18  25.68 53.76 

3. ผลิตภณัฑน์วตักรรมความงาม 0.21 0.12  2.94   3.03  (2.73) (92.86) 

4.ผลิตภณัฑดู์แลและส่งเสริมสุขภาพของสตัวเ์ล้ียง 55.41 31.39  43.06   44.33  12.35 28.68 

5. ผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสตัว ์ 12.96 7.34  3.36   3.45  9.60 285.71 
            รำยได้จำกกำรขำยรวม 176.50 100.00  97.13   100.00  79.37 81.72 

  

 การเพ่ิมข้ึนของรายไดม้าจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคของบริษทั Modern Pharma 
จ านวน 34.47 ลา้นบาท อาทิเช่น ยารักษาโรคเบาหวาน (Metforin) วิตามินซีชนิดอม (Indovit) ยาละลายเสมหะ (Supenac) และ 
ยาฆ่าเช้ือ ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัของบริษทัยอ่ย อีกทั้งมีการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพและชะลอวยั  จ านวน 73.45 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 25.68 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.76 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
โปรไบโอติก  ไดแ้ก่ โปรแบค, ผลิตภณัฑ์ควบคุมน ้ าหนัก (ฟิตซีรีย)์ ผลิตภณัฑ์ PreBo (ช่วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภณัฑ์
วติามินรวม (Multivitamin) และผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของบริษทั ไวตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ และยงัมีการเพ่ิมข้ึนจากการ
ขายผลิตภณัฑดู์แลและส่งเสริมสุขภาพของสัตวเ์ล้ียง จ านวน 55.41 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 12.35  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 28.68 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนงั
ส าหรับสัตวเ์ล้ียง,  วคัซีนรวมส าหรับป้องกนัโรคล าไส้อกัเสบ ไขห้ัดสุนขั และพิษสุนขับา้ (Biocan), อิมมูโนโกลบูลินส าหรับ
สุนขั (Polyglob),  ผลิตภณัฑเ์สริมภูมิคุม้กนัส าหรับแมว (Katimun) ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมส าหรับสุนขัและแมว (Dr.Choice, Pet 
Select), ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียง MARIA ทั้งน้ียงัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑส์ าหรับปศุสัตว ์จ านวน 
12.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 9.60 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 285.71 

  ส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑท์างดา้นนวตักรรมความงาม บริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการข้ึนทะเบียนสินคา้ไหมยกกระชบัอยู ่ดงันั้น
ในไตรมาสน้ีจึงมียอดขายเพียง 0.21 ลา้นบาท 

รำยได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ การกลบัรายการค่าใชจ่้ายท่ีประมาณไวแ้ต่ไม่เกิดข้ึน และรายไดจ้ากการเรียกเก็บค่าบริการอ่ืนจาก
บริษทัคู่คา้  ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน 1.38 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน  0.28 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 16.87  
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ส าหรับสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 2563 เปล่ียนแปลง 
 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
ตน้ทุนขาย  90.04   50.62  35.76 36.20  54.28   151.79  
ค่าใชจ่้ายในการขาย  38.86   21.85  29.99 30.36  8.87   29.58  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  19.93   11.20  13.87 14.04  6.06   43.69  
ตน้ทุนทางการเงิน  1.22   0.69  0.22 0.22  1.00   454.55  
รวมค่ำใช้จ่ำย  150.05   84.35  79.84 80.82  70.21   87.94  
รำยได้รวม  177.88   100.00  98.79 100.00  79.09   80.06  

 
ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ านวน 90.04 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 54.28 ลา้น
บาท ตน้ทุนขายท่ีส าคญั ประกอบดว้ย ตน้ทุนผลิตสินคา้ ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือมาขาย ค่าขนส่งสินคา้น าเขา้ ค่าวสัดุหีบห่อ และ
ค่าใชจ่้ายในการน าเขา้อ่ืน ๆ ตน้ทุนขายคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายประมาณร้อยละ 51.01 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั
ร้อยละ 48.99 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน  38.86  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 8.87 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.58 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน คา่ใชจ่้ายในการขายส่วนใหญ่ผนัแปรตามยอดขาย ค่าใชจ่้ายใน
การขายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และค่าคอมมิชชัน่ของพนกังานขาย ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะของพนกังานขาย 
จ านวนเพ่ิมข้ึนจ านวน  5.11 ลา้นบาท ค่าส่ือโฆษณาเพ่ือประชาสมัพนัธ์สินคา้เพ่ิมข้ึน 0.27 ลา้นบาท  ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหซิ้ลลิค
ฟาร์มาจากการวา่จา้งใหด้ าเนินการตาม Distribution Agreement จ านวน 2.49 ลา้นบาท ค่าสินคา้ตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน 2.05 ลา้นบาท  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน 19.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 6.06 ลา้นบาท  โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย และจาก
ปรับฐานเงินเดือน  อีกทั้งมีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนพนักงานตามการขยายตวัของธุรกิจ จ านวนรวม 1.71 ลา้นบาท ค่าใชจ่้าย
ทางดา้นวชิาชีพ เช่นค่าสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ จ านวน 1.1 ลา้นบาท  ค่าเส่ือมราคา ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
ประมาณการทางบญัชี โดยรวมจ านวน 1.70 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายบริหารอ่ืน ๆ 1.64 ลา้นบาท     
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับสำมเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 

ปี 2564 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายไดร้วม  177.88   100.00  98.79 100.00 
ตน้ทุนขาย  90.04   50.62  35.76 36.20 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  38.86   21.85  29.99 30.36 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  19.93   11.20  13.87 14.04 
ตน้ทุนทางการเงิน  1.22   0.69  0.22 0.22 
ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม/ร่วมคา้ 0.05  0.03  0.05 0.05 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 27.78  15.61  18.90 19.13 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7.24  4.07  4.17 4.22 
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 20.54  11.54  14.73 14.91 

 

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน 20.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนจ านวน  5.81  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.44  สาเหตุหลกัมาจากผลของยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบั
ร้อยละ 11.54  ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีเท่ากบัร้อยละ 14.91 อนัเน่ืองมาจากอตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่ม
เวชภณัฑรั์กษาโรคท่ีทางบริษทัจ าหน่าย จะมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่ากวา่ผลิตภณัฑก์ลุ่มโภชนบ าบดั อยา่งไรก็ดีบริษทัคาดวา่อตัรา
ก าไรของกลุ่มยารักษาโรคจะสูงข้ึนในอนาคต เม่ือบริษทัปรับปรุงคุณภาพในดา้นต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างผลิตภณัฑน์วตักรรม
ออกมาจ าหน่ายมากข้ึนเร่ือย ๆ 

 

ทั้งน้ีก าไรสุทธิของเฉพาะส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน 18.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 4.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.68 
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ฐำนะกำรเงนิ 

 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เปล่ียนแปลง 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รวมสินทรัพย ์ 819.99 749.95  70.04   9.34  

รวมหน้ีสิน 311.77 262.27  49.50   18.87  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 508.22 487.68  20.54   4.21  

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน  819.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 70.04 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.34  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืน จ านวน 58.66  ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน จ านวน 7.73 ลา้นบาท ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจ านวน  14.84 ลา้น
บาท เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน จ านวน 10.15 ลา้นบาท  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจ านวน 1.77 ลา้น
บาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน  16 ลา้นบาท ในทางกลบักนัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 39.31 
ลา้นบาท  

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 311.77 เพ่ิมข้ึนจ านวน 49.50  ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  18.87  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ท่ีมีจ านวน 262.27  ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ
เจา้หน้ีการคา้ จ านวน 27.53 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร จ านวน 15 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8.93 ลา้นบาท และ
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จ านวน 1.07 ลา้นบาท ในทางกลบักนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลดลง 
3.88 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 508.22 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจ านวน 20.54 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.21  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีมีจ านวน 487.68 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบริษทั
มีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 20.54  ลา้นบาท   

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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