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จาํนวน 46,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ในราคาเสนอขายหุน้ละ 7.00 บาท 

ระยะเวลาจองซ้ือ  

วนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือช้ีชวน วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ และหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคบั วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 

 

คาํเตือน   

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับผูอ้อกหลักทรัพยแ์ละเง่ือนไขของ

หลกัทรัพย ์รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายหลกัทรัพยน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์แต่อยา่งใด ทั้งน้ี 

การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์เป็นความ

รับผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์

 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยมี์ข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสาํคญั ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัและยงั

เป็นเจา้ของหลกัทรัพยอ์ยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรจะไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นเท็จ

หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

 บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายและร่างหนังสือช้ีชวนไดท่ี้ศูนยส์ารนิเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 โทรศัพท์  0-2695-9999  ในทุกวันทําการของสํานักงานระหว่างเวลา 9.00น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง 

http://www.sec.or.th  

การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

http://www.sec.or.th/
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คาํจํากดัความ 

บริษทั หมายถึง บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

อินเตอร์เวทตา้ หรือ IV หมายถึง บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั 

อินเตอร์เพท็ทรินา หรือ IPN หมายถึง บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั 

อินเตอร์สเตม็มา หรือ IS หมายถึง บริษทั อินเตอร์สเตม็มา จาํกดั 

กลุ่มบริษทั หมายถึง บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

เอม็ เนเจอร์พลสั หมายถึง บริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จาํกดั 

แบรนดเ์อน่ีติง หมายถึง บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จาํกดั 

เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส หมายถึง บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั 

ซิลลิคฟาร์มา หมายถึง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน หมายถึง บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย 

และรับประกนัการจาํหน่าย หมายถึง บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

  

  

 



 

  

 

 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 1  

ข้อมูลสรุป 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลสรุป   หนา้ 1  

ส่วนท่ี 1 

สรุปข้อมูลสําคัญ (Executive Summary) 

 

 

 

 

 

สรุปข้อมูลสําคัญของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering - “IPO”) 

เพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย: 28 - 30 ตุลาคม 2562) 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย : บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

ประเภทธุรกิจ :   การพฒันา คิดคน้ และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน และผลิตภณัฑ์สุขภาพสาํหรับ

สตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์

จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย:  46,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนจาํนวนประมาณ 

39,100,000 หุ้น และการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยจาํนวนไม่เกิน 

6,900,000 หุน้ 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: 

ประเภทผู้ลงทุน จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย (หุ้น) สัดส่วนท่ีเสนอขาย (ร้อยละ) 

- บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย  ประมาณ 34,500,000 หุน้ ประมาณร้อยละ 75 

- ผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่เกิน 4,600,000 หุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่เกิน 6,900,000 หุน้ ไม่เกินร้อยละ 15 

เง่ือนไขในการจัดจําหน่าย: �   รั บ ป ร ะ กัน ก าร จําห น่ าย อ ย่ าง แ น่ น อ น ทั้ ง จํ าน ว น  (Firm 

Underwriting) 

  ไม่รับประกนัการจาํหน่าย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน :   7.00 บาทต่อหุน้   

มูลค่าการเสนอขาย:   322,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้  (Par) : 0.50 บาทต่อหุน้   

 มูลค่าตามราคาบัญชี  (Book Value) : 0.80 บาทต่อหุ้น (คาํนวณจากส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงมี

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดเท่ากบั 160,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท)  

การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าย่ืนคาํขออนุญาตต่อสํานักงานจนถึงช่วงเสนอขาย 

  ไม่มี  มี : จาํนวนหุน้ 150,000 หุน้ เสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในราคาเสนอขาย 100 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์กบักลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีอาจทําให้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ขาดความเป็นอสิระในการทําหน้าท่ี  

 

สรุปข้อมูลสําคัญนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูล

สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังน้ัน ผู้ลงทุนควร

ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษา

ข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนที่บริษัทย่ืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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  ไม่มี      มี  

ท่ีมาของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย :  

การกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในคร้ังน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Price to 

Earnings Ratio : P/E) ทั้งน้ี ราคาหุ้นสามญัท่ีเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากบั  

53.85 เท่า ซ่ึงคาํนวณจากผลประกอบการของบริษทั ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ซ่ึงมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 26.66 ลา้นบาท เม่ือหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีเท่ากบั 

206.00 ลา้นหุน้ (Fully diluted) จะไดก้าํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.13 บาท  

อตัราส่วนราคาต่อกําไร  (“P/E Ratio”) 53.85 เท่า  

P/E Ratio ของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย บริษัทเปรียบเทียบ

อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) เฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน 2 บริษทั โดยเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิต จา้งผลิต นาํเขา้ และ/หรือเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรม

ความงาม ไดแ้ก่ 

1. บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) (“MEGA”)  

2. บริษทั เอเชียน ไฟยโ์ตซูติคอลส์ จาํกดั (มหาชน) (“APCO”) 

อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 

2562 ของบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.03 เท่า โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

บริษัท ช่ือย่อ

หลกัทรัพย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรม ราคา1 

(บาท) 

P/E ratio2 

(เท่า) 

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

(“MEGA”)  

MEGA SET / บริการ/พาณิชย ์ 33.14 24.34 

บริษทั เอเชียน ไฟยโ์ตซูติคอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

(“APCO”) 

APCO SET / สินคา้อุปโภคบริโภค/

ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์

3.89 25.72 

เฉลีย่ 25.03 

ท่ีมา: SETSMART  

หมายเหตุ:     

1. เป็นราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัซ่ึงคาํนวณโดยใชมู้ลคา่การซ้ือขายหารดว้ยปริมาณการซ้ือขาย 

2. เป็น P/E ratio เฉล่ีย คาํนวณจากขอ้มูลการซ้ือขายยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 โดยราคาหุน้ (P) เป็นราคาซ้ือขายของหุน้

ในช่วงเวลานั้นๆ และกาํไรสุทธิ (E) เป็นกาํไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือนล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 ถึงไตรมาส 2 ปี 2562) 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด Silent period :   ไม่มี      

กรณีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เป็นคร้ังแรก (“IPO”) 

ตลาดรอง:    SET     mai 

หมวดธุรกจิ (sector) :  สินคา้อุปโภคบริโภค 

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:   Profit test    Market Capitalization test         
 

วตัถุประสงค์การใช้เงิน: 

บริษัทจะนําเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังน้ี 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  
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หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย

หุ้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้น ซ่ึงเป็น

เงินประมาณ 304.48 ลา้นบาท ไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. จาํนวนประมาณ 15.00 ลา้นบาท เพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะ

สั้น โดยแบ่งเป็นการชาํระคืนเงินกูย้ืมกรรมการของบริษทั

จาํนวน 9.00 ลา้นบาท และการชาํระคืนเงินกูย้ืมบุคคลอ่ืน

ของบริษทัยอ่ยจาํนวน 6.00 ลา้นบาท 

2. จํานวนประมาณ  289.48 ล้านบาท เพ่ื อใช้เป็น เงินทุน

หมุนเวียนในการประกอบกิจการ 

 

บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของแต่ละบริษทัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี

เงินไดแ้ละหักสาํรองต่างๆทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดย

พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(แลว้แต่กรณี) ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงิน

สด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

แผนการลงทุน การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม เง่ือนไขและขอ้กาํหนดใน

สัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยผูกพนัอยู ่รวมทั้งขอ้จาํกดัทาง

กฎหมาย ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต ทั้งน้ี มติ

ของคณะกรรมการบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

จะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

ห รือบ ริษัท ย่อย  เว ้น แต่การจ่ายเงิน ปั น ผลระห ว่างกาล ซ่ึ ง

คณะกรรมการของบริษทัแต่ละบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปัน

ผลได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอจะทาํ

เช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวถดัไป 

 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้เสนอขายหลกัทรัพย์:  

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพและ

นวตักรรมความงามสําหรับคน และผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์โดยผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน ไดแ้ก่ 1.1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and 

Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) และ 2) ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์ไดแ้ก่ 

2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์สาํหรับปศุสัตว์ (Livestock 

Products) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายสินคา้ในประเทศทั้งหมด โดยใชที้มงานขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูห้า ติดต่อ สร้างสัมพนัธ์ 

และดูแลการขายสินคา้กบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลทั้งคนและสัตว ์สถานเสริมความงาม ร้านขายยา ร้าน

เพท็ช็อป บริษทัทัว่ไป และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะนาํสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไปจาํหน่ายหรือ

ให้บริการต่อแก่ลูกคา้ของตนท่ีเป็นผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End-Users) อีกทอดหน่ึง ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยดว้ย นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงัมีการขายสินคา้โดยตรงให้แก่ผูบ้ริโภคสุดทา้ยผ่าน

ช่องทางออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ  ของบริษัท  เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ 

Instagram เป็นตน้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือนาํมาจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้จากการว่าจา้งผลิต สั่งซ้ือ นาํเขา้ และเป็นตวัแทนจาํหน่ายของ

ผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้รายอ่ืน โดยว่าจา้งผูผ้ลิตสินคา้จากภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

เช่น ไตห้วนั เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น จีน เยอรมนี และฝร่ังเศส เป็นตน้ ใหเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้แต่ละประเภทตามสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษทั 

(รายละเอียดเก่ียวกับลกัษณะการประกอบธุรกิจ แสดงอยู่ในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ / 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

รายช่ือ 

ก่อนการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชนคร้ังแรก 

หลงัการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชนคร้ังแรก 

หลงัหุ้นเข้าซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพย์เป็นวนัแรก 

จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

1. นายทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร 105,300,8001/ 65.81 105,300,8001/ 51.12 105,300,8001/ 51.12 

2. นายพิริยรัชต ์ภทัรกิตตเ์กษม 3/  - - - - 10,000,000 4.85 

3. นายทวีรัช ปรุงพฒันสกุล 3/ - - - - 10,000,000 4.85 

4. นายภาววทิย ์กล่ินประทุม 2/ 6,976,600 4.36 6,976,600 3.39 6,976,600 3.39 

5. นางสาวสุวิสา หวงับาํรุงศกัด์ิ 2/3/ 6,327,000 3.95 6,327,000 3.07 4,327,000 2.10 

6. นายธาํรงชยั เอกอมรวงศ ์2/ 5,977,200 3.74 5,977,200 2.90 5,977,200 2.90 

7. นายสมพล ฤกษว์บูิลยศ์รี 2/3/ 5,800,000 3.63 5,800,000 2.82 1,800,000 0.87 

8. นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง 2/3/ 5,800,000 3.63 5,800,000 2.82 1,800,000 0.87 

9. นางสาวพรพิมล ตั้งกิติเสถียร 2/ 5,366,000 3.35 5,366,000 2.60 5,366,000 2.60 

10. นายเสริมยทุธ แยม้เกตุ 2/3/ 5,031,200 3.14 5,031,200 2.44 2,331,200 1.13 

11. นายคเชนทร์ เบญจกุล 2/ 3,200,000 2.00 3,200,000 1.55 3,200,000 1.55 

12.  นายชูรัชฎ ์ชาครกุล 2/3/ 3,200,000 2.00 3,200,000 1.55 500,000 0.24 

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก / 12 รายแรก 152,978,800 4/ 95.61 152,978,800 4/ 74.26 157,578,800 5/ 76.49 

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ จาํนวน 8 ราย 2/3/ 7,021,200 4.39 7,021,200 3.41 2,421,200 1.18 

เสนอขายแก่ (1) บุคคลตามดุลยพนิิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

(2) ผูมี้อปุการคุณของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย (3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

- - 46,000,000 22.33 46,000,000 22.33 

            รวม 160,000,000 100.00 206,000,000 100.00 206,000,000 100.00 

หมายเหตุ:  1/  นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรส จาํนวน 2,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
 2/  ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 2 - 12 และผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆ จาํนวน 8 ราย เป็นผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั 

และไม่ไดส่้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั 

 3/ เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บแจง้ว่า ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 5, 7, 8, 10 และ 12 และผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอีก 5 ราย รวมเป็น 10 ราย ได้

ตกลงท่ีจะขายหุน้ท่ีตนถืออยูบ่างส่วนซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ไดถู้กหา้มขายตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (Silent Period) ใหแ้ก่ผูเ้สนอขอซ้ือหุ้น 

คือ นายพิริยรัชต์ ภทัรกิตต์เกษม และนายทวีรัช ปรุงพฒันสกุล (“ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง”) ในราคาหุ้นละ 7.00 บาท โดยผูล้งทุน

เฉพาะเจาะจงจะซ้ือหุ้นเดิมของบริษทัดงักล่าวในวนัแรกท่ีหุ้นของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บนกระดานราย

ใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงภายหลงัการซ้ือขายหุ้นระหว่างกนัแลว้ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงทั้ง 2 ราย จะเขา้มาเป็นผูถื้อ

หุน้ลาํดบัท่ี 2-3 ของบริษทั 

 4/ นบัเฉพาะการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม 10 รายแรก 

 5/ นบัรวมการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม 10 รายแรก และผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย 
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สัดส่วนรายได้:  

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 49.95 168.76 68.13 224.58  70.86  100.44 72.60 117.11 63.10 

2. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์ 62.03 49.52 78.54 31.71 92.25  29.11  37.49 27.10 65.47 35.27 

รายได้จากการขายรวม 124.60 99.47 247.30 99.84 316.83 99.97 137.93 99.70 182.58 98.37 

รายไดอ่ื้น 0.84 0.67 0.65 0.26 0.75 0.24 0.52 0.38 3.14 1.69 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.17) (0.14) (0.26) (0.10) (0.65) (0.21) (0.11) (0.08) (0.12) (0.06) 

            รายได้รวม  125.27 100.00 247.69 100.00 316.93 100.00 138.34 100.00 185.60 100.00 

หมายเหตุ :    รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหาร (เฉพาะใน

งวด 6 เดือนแรกของปี 2562) และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย

กรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 7 ท่าน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายอวิรุทธ์ วงศพ์ทุธพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการ  

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

3. นายวิชยั อสัสรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ  

4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

5. ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร กรรมการ และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

6. นางสาวสุภาภรณ์  

ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช 

กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่าย

ปฏิบติัการ 

. 

สรุปปัจจัยความเส่ียง:  

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

1.1 ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงกระแสความนิยมของ

ผูบ้ริโภค และการคาดการณ์อุปสงคข์องผลิตภณัฑท่ี์

คลาดเคล่ือน 

1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของรายไดจ้าก

ผลิตภณัฑห์ลกั 

1.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูรั้บจา้งผลิตภายนอก 

1.4 ความเส่ียงจากการสูญเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่าย

สินคา้ 

1.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูก้ระจายสินคา้รายใหญ่ 

1.6 ความเส่ียงจากการบริหารสินคา้คงเหลือ 

1.7 ความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความ

ไม่ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

1.8 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

1.9 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในตลาดผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

และความงาม 

1.10 ความเส่ียงจากการใหเ้ครดิตแก่ลูกหน้ีการคา้ 

1.11 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2.  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

2.1   ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอาํนาจ
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กาํหนดนโยบายการบริหาร 

2.2  ความเส่ียงจากการพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

3.   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

3.1 ความเส่ียงในเร่ืองตลาดรองสาํหรับการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์

3.2 ความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุน้อนัเน่ืองมาจาก

การเสนอขายหุ้นใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคาท่ีตํ่ากวา่

การราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนในคร้ังน้ี 

3.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุน้สามญัของ

บริษทั 

(รายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ /  

3 ปัจจัยความเส่ียง) 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด: สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 

และไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัที ่

30 มิ.ย. 2562  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 สินทรัพยร์วม  79.87 104.62 195.47 212.33 

 หน้ีสินรวม  34.16 25.88 88.48 83.89 

 ส่วนของผูถื้อหุน้  45.71 78.74 106.99 128.44 

 

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

รายไดจ้ากการขาย  124.60 247.30 316.83 137.93 182.58 

ตน้ทุนขาย  39.24 99.27 125.04 51.72 79.72 

กาํไรขั้นตน้ 85.36 148.03 191.79 86.21 102.86 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 58.82 120.05 151.58 58.60 82.66 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 20.07 18.91 29.06 20.43 18.03 

การแบ่งปันกาํไร      

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 15.63 15.72 29.68 19.76 17.21 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการจดั

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4.44 2.99 - - - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 0.20 (0.62) 0.67 0.82 

กาํไรสําหรับงวด 20.07 18.91 29.06 20.43 18.03 

กาํไรสําหรับงวดที่ไม่รวมรายการพเิศษ* 20.07 18.91 29.06 20.43 15.78 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) (บาท) ** 1.56 0.24 0.27 0.21 0.12 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินงวด (ลา้นหุน้) ** 10.00 80.00 130.00 130.00 160.00 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท)*** 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
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หมายเหตุ :  *  รายการพิเศษ ได้แก่ การกลบัรายการโบนัสคา้งจ่ายผูบ้ริหารรายหน่ึง จากการท่ีผูบ้ริหารสละสิทธ์ิการรับโบนัส

ดงักล่าว ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็นรายไดอ่ื้นจาํนวน 2.25 ลา้นบาท 

 ** ปรับการคาํนวณเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 

0.50 บาทเท่ากนัทุกงวด เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่า par ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 *** เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุ้น

ละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต่้อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั : 

 2559 2560 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E) (เท่า)   0.75 0.33 0.83 0.65 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (ร้อยละ) * 27.56 17.04 19.78 16.88 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) (ร้อยละ) * 53.61 28.52 34.15 31.05 

หมายเหตุ :  * อตัราส่วนทางการเงินสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ปรับการคาํนวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ  
 

คาํอธิบายเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:   

ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายไดร้วมจาํนวน 125.44 

ลา้นบาท 247.95 ลา้นบาท 317.58 ลา้นบาท และ 185.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดเ้กือบทั้งหมดเป็นรายไดจ้ากการขาย 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 ร้อยละ 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 ลา้น

บาท 125.04 ลา้นบาท และ 79.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตน้ทุนขายท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ ค่าขนส่งสินคา้เขา้ ค่าวสัดุหีบห่อ 

และค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้อ่ืนๆ ตน้ทุนขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายประมาณร้อยละ 31 - 44 ในช่วงเวลาดงักล่าว โดยมี

อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 68.51 ร้อยละ 59.86 ร้อยละ 60.53 และร้อยละ 56.34 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจาํนวน 36.63 ลา้นบาท 

67.00 ลา้นบาท 101.32 ลา้นบาท และ 58.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ผนัแปรตามยอดขาย เช่น เงินเดือน 

โบนสั และค่าคอมมิชชัน่ของพนกังานขาย ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะของพนกังานขาย และค่าส่ือโฆษณาสินคา้ เป็นตน้ โดย

ค่าใชจ่้ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วม เท่ากบัร้อยละ 29.20 ร้อยละ 27.02 ร้อยละ 31.90 และร้อยละ 31.65 ในปี 2559 - 2561 

และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจาํนวน 22.19 ลา้นบาท 

53.05 ลา้นบาท 50.26 ลา้นบาท และ 23.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

พนักงาน ค่าตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าเช่าสํานักงาน  เป็นตน้ รวมทั้งในปี 2560 มีค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

(Share Based Payment) จาํนวน 18.27 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดอ้อกหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ใน

ราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 17.69 ร้อยละ 21.40 ร้อยละ 15.83 
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และร้อยละ 12.86 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั 

กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจาํนวน 20.07 ลา้นบาท 18.91 ลา้น

บาท 29.06 ลา้นบาท และ 18.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 16.00 ร้อยละ 7.63 ร้อยละ 9.15 และร้อยละ 

9.71 ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้นท่ี

เป็นรายการพิเศษซ่ึงเกิดจากการกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหารจากการท่ีผูบ้ริหารสละสิทธ์ิการรับโบนสัดงักล่าว จาํนวน 2.25 ลา้น

บาท ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรท่ีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบั 15.78 ลา้นบาท และมีอตัรากาํไรท่ีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบั

ร้อยละ 8.60 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 79.87 ลา้นบาท 

104.62 ลา้นบาท 195.47 ลา้นบาท และ 212.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 85.65 ร้อยละ 84.96 ร้อย

ละ 89.93 และร้อยละ 89.84 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดับ และสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียน ร้อยละ 14.35 ร้อยละ 15.04 ร้อยละ 10.07 และร้อยละ 10.16 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์มุนเวียนประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอ่ืน และสินคา้คงเหลือ เป็นตน้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ

อุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นตน้ 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 34.16 ลา้นบาท 25.88 

ลา้นบาท 88.48 ลา้นบาท และ 83.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 97.28 ร้อยละ 

94.05 ร้อยละ 98.52 และร้อยละ 98.07 ของหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั โดยมีรายการ

หน้ีสินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงมีสดัส่วนต่อหน้ีสินรวมเท่ากบัร้อยละ 84.51 ร้อยละ 60.24 ร้อยละ 76.63 และร้อย

ละ 63.73 ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั รองลงมา คือ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย มีสัดส่วนต่อ

หน้ีสินรวมเท่ากบัร้อยละ 8.84 ร้อยละ 26.12 ร้อยละ 5.45 ณ และร้อยละ 8.86 ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ตามลาํดบั นอกจากน้ี ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้ง เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนรวมจาํนวน 11.60 ลา้นบาท และ 17.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 และร้อยละ 20.98 ของ

หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 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 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูใ่นระดบัตํ่า โดยมี

ส่วนของผูถื้อหุ้นเติบโตต่อเน่ืองจากการเพ่ิมทุนและมีกาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน ในขณะท่ีหน้ีสินรวมมีจาํนวนไม่มากนัก ส่วน

ใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

บุคคลอ่ืน โดย ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.75 เท่า 

0.33 เท่า  0.83 เท่า และ 0.65 เท่า ตามลาํดบั 

(รายละเอียดเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน แสดงอยู่ในส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน) 
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นักลงทุนสัมพนัธ์:   

ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร 

สถานท่ีติดต่อ : บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์:  02-634-0225 

โทรสาร :  02-634-0135 
 

คาํเตือน ผูล้งทุนควรอ่านรายละเอียดขอ้มูลส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 



  

 

 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2  

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.1 วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน  หนา้ 1 

ส่วนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ส่วนท่ี 2.1 

วตัถุประสงค์การใช้เงิน  

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพและ

นวตักรรมความงามสาํหรับคน และผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์

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

ท่ีตั้งสาํนกังานสาขา : (1)  เลขท่ี  140/10  อาคารไอทีเอฟ  ทาวเวอร์ ชั้ น ท่ี  9 ถนนสีลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก 

 กรุงเทพมหานคร 

 (2) เลขท่ี  160/636 - 637 อาคารไอที เอฟ -สีลมพาเลส ชั้ น ท่ี  26 ถนนสีลม แขวงสุ ริยวงศ ์ 

 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 (3) เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จังหวดั

 สมุทรปราการ  

 (4) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จังหวดั

 สมุทรปราการ 

 (5) เลขท่ี 99/2 หมู่ ท่ี  3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวดั

 สมุทรปราการ 

เลขทะเบียนบริษทั:  0107562000203  

Home Page:  www.interpharma.co.th 

โทรศพัท:์  02-634-0225 

โทรสาร:  02-634-0135 

บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนคร้ังน้ีจํานวนประมาณ 304.48 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินหลงัหักค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหุ้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ไปใชด้งัน้ี   

วตัถุประสงค์การใช้เงิน จํานวนเงิน

โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน

โดยประมาณ 

รายละเอยีด 

1. ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น 15.00 ปี 2562 - ชาํระคืนเงินกูย้มืกรรมการจาํนวน 9.00 ลา้นบาท  

- ชาํระคืนเงินกูย้มืบุคคลอ่ืนจาํนวน 6.00 ลา้นบาท 

ท่ีบริษทัยอ่ยกูย้มืมา  

2. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 289.48 ปี 2562 - ปี 2563 - ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ  
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ส่วนท่ี 2.2 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน และผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์โดยผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่าย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  

ผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน ดาํเนินการโดยบริษทั แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

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

ให้แข็งแรงและชะลอวยั ท่ีไม่ใช่ยา ท่ีเน้นการสร้างสมดุลให้อวยัวะภายในต่างๆ ท่ีเรียกว่า โภชนเภสัช หรือ 

“Nutraceuticals” เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาจากสารอาหารท่ีมีหลกัฐานการวิจยัแลว้ว่ามีประสิทธิภาพในการ

รักษาป้องกนัโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยปราศจากผลขา้งเคียง ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์

ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ Probac 7, Probac 10 Plus, InuFOS, Beta Glucan Plus, Pure Krill Oil, 

PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin และผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่าย

ใหก้บัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ TS6 - Synbiotic  

2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) เป็นผลิตภณัฑ์นวตักรรมเก่ียวกบัความงาม

ดา้นต่างๆ ทั้งท่ีช่วยลดเลือนร้ิวรอย ปรับรูปหนา้ให้เรียว เพ่ิมมิติและความคมชดัของใบหนา้ และผลิตภณัฑท่ี์

ช่วยดูแลความสะอาด ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัเจา้ของ

สินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ Perfectha, NABOTA และ TS6 - Lady Health และผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทั 

ไดแ้ก่ YUUU  

ผลติภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์  ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

3) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เล้ียง (Companion Animal Health Products) ไดแ้ก่   

-  โภชนเภสัชสําหรับสัตว์เลีย้ง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือดูแลสุขภาพสาํหรับ

สุนัขและแมว ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยสารอาหารต่างๆ ท่ีช่วยบาํรุงและลดอาการของโรคต่างๆ 

เช่น ภาวะขาดแคลเซ่ียม ช่วยลดอาการอกัเสบ คนั การหลุดร่วงของเส้นขน ดูแลสุขภาพของผิวหนงัและ

ขนให้นุ่มสวย บํารุงระบบประสาท ระบบเมตาบอลิซ่ึม ช่วยลดปัญหาข้ออักเสบ ข้อเส่ือม เป็นต้น 

ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัย่อยเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน

ไดแ้ก่ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol   

-  แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตว์เลีย้ง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพ่ือรักษาการติดเช้ือท่ี

ผิวหนังในสุนัขและแมว ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบั

เจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX 

-  เวชสําอางสําหรับสัตว์เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทแชมพูและครีมนวดชนิดไม่

ตอ้งลา้งออกสาํหรับสุนขัและแมวท่ีมีผิวแห้ง คนั และผิวแพง่้าย ช่วยให้ผิวหนงัและขนนุ่มสวย ลดการเกิด
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ขนพนักนั ป้องกนัการระคายเคืองผิวหนงั ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นตวัแทน

จาํหน่ายใหก้บัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ไดแ้ก่ Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural 

-   เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์เลีย้ง (Pharmaceuticals for pets) ไดแ้ก่ ยาสาํหรับสุนขัและแมว เช่น ยาปฏิชีวนะ ยา

ลดปวดลดอกัเสบ ยาหยอดหู ยาถ่ายพยาธิ เป็นตน้ ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ย

เป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กับเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ได้แก่ MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, 

MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET 

OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD  

-  อาหารสัตว์เลีย้ง (Pet Food) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ี ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษทัย่อย ได้แก่ MARIA ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์อาหารในระดับ Premium 

Quality Human Grade ภายใตแ้นวคิด “Authentic Pet Food” ซ่ึงผลิตจากเน้ือไก่และเน้ือปลาจริง ไม่ใช่เศษ

เน้ือ เน้ือสัตวแ์ปรรูป หรือ By Product และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ยเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัเจา้ของสินคา้

รายอ่ืน ไดแ้ก่ Monchou 

-  แผ่นรองซับสําหรับสัตว์เลีย้ง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภณัฑ์แผ่นรองซับปัสสาวะหรือส่ิงขบัถ่ายสําหรับ

สุนขั แมว และสตัวเ์ล้ียงทัว่ไปภายใตต้ราสินคา้ Raku Pad ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของบริษทัยอ่ย 

4) ผลิตภัณฑ์สําหรับปศุสัตว์ (Livestock Products) ไดแ้ก่ 

-  ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) ซ่ึงประกอบดว้ยสารสกดั แร่ธาตุ และเอนไซม์ต่างๆ ท่ีใชผ้สมใน

อาหารสัตว ์มีคุณสมบติัช่วยดา้นสุขภาพและรักษาอาการของโรคต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้การเล้ียงสัตวเ์พ่ือ

การบริโภคโดยการลดการใชย้าปฏิชีวนะได ้ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดอาหารปลอดภยั (Food Safety) 

ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัย่อย ได้แก่ MaxiGut 

Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube ท่ีเหลือเป็น

ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอ่ืนท่ีบริษัทย่อยซ้ือมาเพ่ือจําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ MFeed, 

PRORELEASE, BUTYRICA และ EDG-SP เป็นตน้ 

-  ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรค เช่น แป้ง

สุขอนามยัเพ่ือดูดซบัความช้ืนบนพ้ืน จุลินทรียบ์าํบดันํ้าเสียและลดแอมโมเนียในโรงเรือนปศุสัตว ์เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ OCLAY และผลิตภณัฑ์

ของเจา้ของสินคา้รายอ่ืนท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือมาเพ่ือจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ ECOTRU EXTRA 

-  ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เพ่ือรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียสาํหรับปศุสตัว ์โดยบริษทั

ยอ่ยสัง่ซ้ือยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากผูผ้ลิตยาสาํหรับสตัว ์เพ่ือใหสิ้นคา้มีความหลากหลายและครบวงจร 

ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สุขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน คิดเป็นร้อยละ 49.95 ร้อยละ 68.13 ร้อยละ 70.86 และร้อยละ 63.10 ของรายได้

รวมตามลาํดบั และการจาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 49.52 ร้อยละ 31.71 ร้อยละ 29.11 และร้อยละ 

35.27 ของรายไดร้วม0

1ตามลาํดบั ท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
1  รายไดร้วมในท่ีน้ีไดร้วมส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ย 
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ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายมีทั้งผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัเองภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทัโดย

การสัง่ผลิตจากโรงงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และผลิตภณัฑข์องเจา้ของสินคา้รายอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือมา

เพ่ือจาํหน่ายต่อโดยการเป็นผูจ้าํหน่ายหรือเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัเอง คิดเป็นร้อยละ 32.74 ร้อยละ 29.62 ร้อย

ละ 35.35 และร้อยละ 39.50 ของรายไดจ้ากการขายรวมตามลาํดบั และมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องเจา้ของสินคา้ราย

อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 67.26 ร้อยละ 70.38 ร้อยละ 64.65 และร้อยละ 60.50 ของรายไดจ้ากการขายรวมตามลาํดบั   

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัหาผลิตภณัฑ์เพ่ือนาํมาจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้มาจากการว่าจา้งผลิต สั่งซ้ือ นาํเขา้ และเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายของผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้รายอ่ืน โดยในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเป็นการว่าจา้งผลิต (ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั) คิดเป็นร้อย

ละ 14.29 ร้อยละ 15.48 ร้อยละ 20.48 และร้อยละ 22.92 ของมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามลาํดบั ท่ีเหลือซ่ึงเป็นมูลค่า

การสั่งซ้ือส่วนใหญ่ มาจากการซ้ือสินคา้ของเจา้ของสินคา้รายอ่ืน ทั้งจากการสั่งซ้ือจากเจา้ของสินคา้และผูจ้าํหน่ายหรือ

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้นั้นๆ  

ทั้งน้ี ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตหรือ   

ผูจ้าํหน่ายท่ีเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด เป็นจาํนวน 2 ราย 3 ราย 2 ราย และ 2 ราย ตามลาํดบั โดยมี

การสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด 

จาํนวน 1 รายในแต่ละปี จากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้นั้นๆ ประกอบดว้ย การสั่งซ้ือ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตวเ์ล้ียง Dermcare จากบริษทั Dermcare-Vet Pty Ltd. (ประเทศออสเตรเลีย) ในปี 2559 และการ

สั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ไฮยาลูโรนิค แอซิด ฟิลเลอร์ Perfectha และผลิตภัณฑ์โบทูลินั่มท็อกซิน NABOTA จากบริษัท แดวูง  

ฟาร์มาชูทิคอล (ไทยแลนด)์ จาํกดั ในปี 2560 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยนํามาจาํหน่ายได้รับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทุกผลิตภณัฑ์ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐานและเป็นผลิตภณัฑ์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นมาแลว้จากผูผ้ลิตนั้นๆ สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์สั่งซ้ือหรือสัง่ผลิตจากต่างประเทศและบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็น

ผูน้ําเขา้มาเองนั้น ก่อนการนาํเขา้มาเพ่ือจาํหน่าย บริษทัหรือบริษทัย่อยมีการดาํเนินการขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)1

2 หรือกรมปศุสัตว ์(แลว้แต่กรณี)2

3 ซ่ึง

รับรองว่าผลิตภณัฑ์ไดผ้่านการพิจารณาดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยั ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของ

หน่วยงานกาํกบัดูแลดงักล่าวแลว้ 

บริษทัและบริษทัย่อยจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศทั้งหมด โดยมีการจาํหน่ายต่างๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล คลินิก 

ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตวเ์ล้ียง ร้านเพท็ช็อป และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เพ่ือนาํไปจาํหน่ายหรือ

ให้บริการแก่ผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End Users) อีกทอดหน่ึง รวมทั้งการจาํหน่ายถึงผูบ้ริโภคสุดทา้ยโดยตรงโดยใชที้มงานขาย

 
2   ผูรั้บอนุญาตผลิตอาหาร /ยา /ยาสัตว ์หรือผูรั้บอนุญาตนาํหรือสั่งอาหาร /ยา /ยาสัตว ์เขา้มาในประเทศไทย เม่ือจะผลิตหรือนาํหรือ

ส่ังเขา้มาซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าว ตอ้งมาขอข้ึนทะเบียนต่อสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเม่ือไดรั้บใบสาํคญัการ

ข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑน์ั้นแลว้ จึงจะผลิตหรือนาํหรือส่ังเขา้มาในประเทศได ้
3  ผูรั้บอนุญาตผลิตอาหารสัตว ์หรือผูรั้บอนุญาตนาํหรือส่ังอาหารสัตว ์เขา้มาในประเทศไทย เม่ือจะผลิต หรือนาํหรือส่ังเขา้มาซ่ึง

อาหารสัตว ์ตอ้งมาขอข้ึนทะเบียนต่อกรมปศุสัตว ์และเม่ือไดรั้บใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวน์ั้นแลว้ จึงจะผลิตหรือส่ังเขา้

มาในประเทศได ้
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ของบริษทัและบริษทัย่อย และช่องทางจาํหน่ายแบบออนไลน์ ทั้งน้ี ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายไดจ้าก

การขายรวม 

1.1 วสัิยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

วสัิยทัศน์  

“เป็นผูน้าํในการคิดคน้และนาํเสนอผลิตภณัฑ์สุขภาพ ท่ีแตกต่าง ท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภยั เพ่ือการ

ป้องกนัและรักษาโรค  การมีชีวิตท่ียนืยาวข้ึนและชะลอวยั” 

พนัธกจิ 

เพ่ือใหอ้งคก์รไดบ้รรลุถึงวิสยัทศัน์ท่ีถูกวางไว ้พนัธกิจของบริษทัจึงไดก้าํหนดเป็น 6 ขอ้ คือ 

1. สินคา้และบริการท่ีโดดเด่นและแตกต่าง  

2. การวิจยัและการพฒันาสินคา้อยา่งตลอดต่อเน่ือง  

3. การเขา้ถึงสินคา้และบริการในระดบัสากล  

4. บุคลากรท่ีทรงคุณภาพและเป่ียมไปดว้ยประสิทธิภาพ 

5. ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

6. องคก์รแห่งธรรมาภิบาล  

เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ  

บริษทัดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน และ

ผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์ท่ีประกอบดว้ย เวชภณัฑ์ (Pharmaceuticals) โภชนเภสัช (Nutraceuticals) 

เวชสําอาง (Cosmeceuticals) อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) และอุปกรณ์ทางการแพทย ์(Medical Devices) สําหรับทั้งคน

และสัตว ์(Human Health and Animal Health) ภายใตแ้นวคิด “VALUE YOUR LIFE” ท่ีเช่ือว่า คุณค่าของชีวิต คือ สุขภาพ

ท่ีดีและการมีชีวิตท่ียืนยาวอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมาเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมี

สุขภาพร่างกายแขง็แรงและมีความสมดุลในระบบของร่างกาย บริษทัมีความใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนการคดัสรรเพ่ือให้

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีคุณภาพท่ีดีเยี่ยม ตั้งแต่การคิดคน้และนําเสนอผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือการ

ป้องกนัโรค การมีชีวิตท่ียนืยาวข้ึนและชะลอวยั 

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “INTERPHARMA” บริษทัวางเป้าหมาย ภายใน 5 ปีจะเติบโตเป็นบริษทัชั้นนาํในการ

นาํเสนอผลิตภณัฑ์สุขภาพ และจะขยายช่องทางจดัจาํหน่ายและทาํการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้

เป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ไดง่้าย สามารถจดจาํเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี และเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมี

สุขภาพท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัจะพฒันาระบบภายในขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ

ทาํงาน จะรักษาสัมพนัธ์อนัดีต่อคู่คา้ และเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการให้ความช่วยเหลือ พฒันาสังคมและรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนืในระยะยาว 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 

บริษทัก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2549 ในนาม “บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

วตัถุประสงค์แรกเร่ิมเพ่ือประกอบธุรกิจนําเข้าและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วไป ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้ปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นมาเป็นการถือหุ้นโดย ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ร้อยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั 

โดย ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร มีวิสัยทศัน์ท่ีจะนาํเสนอนวตักรรมท่ีเป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการป้องกนัและรักษาโรคสําหรับ

คน จึงได้เข้ามาบริหารงานในบริษัท และเป็นจุดเร่ิมการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพกลุ่มโภชนเภสัชภัณฑ ์

(Nutraceuticals Product) ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “INTERPHARMA” โดยเร่ิมตน้จากกลุ่มผลิตภณัฑ์รักษาสุขภาพและ

ชะลอวยั (Wellness & Anti-Aging) จาํหน่ายให้กบักลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก ซ่ึงไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ Probac 7 และ Probac 10 Plus ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ซินไบโอติกท่ีช่วยสร้างสมดุลของระบบขบัถ่ายท่ีดี

และสร้างระบบภูมิคม้กนั ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของสุขภาพท่ีดีจากภายในสู่ภายนอก หลงัจากนั้น บริษทัไดข้ยายไปสู่กลุ่ม

ผลิตภณัฑน์วตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และจากการเล็งเห็นถึงการเติบโตของการเล้ียงสุนขัและแมว จึงขยาย

ไปสู่กลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรับสตัวเ์ล้ียง ซ่ึงนาํเสนอทั้งเวชภณัฑ ์เวชสาํอาง โภชนเภสชั และอาหารสุขภาพสาํหรับสตัวเ์ล้ียง  

ทั้งน้ี จากแนวโนม้การตระหนกัในเร่ืองของความปลอดภยัของอาหาร บริษทัจึงไดข้ยายธุรกิจไปยงักลุ่มผลิตภณัฑ์

ปศุสัตว์ และได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ส่งผลให้บริษัทมีผล

ประกอบการท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัไม่หยดุน่ิงท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์และนวตักรรมใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นในทอ้งตลาด 

พฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา สรุปไดด้งัน้ี  

ปี 2558 - วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 3/2558 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในราคาหุ้นละ 100 บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558  ซ่ึงในการเพิ่มทุนคร้ังน้ี ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธรเป็นผูถื้อหุ้น

ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเพียงรายเดียว จึงมีผลทาํให้ ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 98.98 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว  

ปี 2559 - วนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Distributor) จาก

บริษทั Dermcare-Vet Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย สําหรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ Dermcare 

ในประเทศไทย ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, Dermcare Aloveen และ 

Dermcare Natural และต่อมาวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษทัไดรั้บการขยายสิทธิให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียง  

ผูเ้ดียวสําหรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ Dermcare ดังกล่าว ไปยงักลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 

และเวียดนาม)  

- วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Distribution Rights) 

จากบริษัท Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (“Tensall”) ประเทศไต้หวนั สําหรับการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ TS6 ใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย TS6 - Synbiotic และ TS6 - Lady Health  ทั้ งน้ี ผลิตภัณฑ์ TS6 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

บริษทัไดเ้ร่ิมนาํเขา้มาจาํหน่ายแลว้ตั้งแต่ปี 2552  



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 7 

- วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัให้บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

อินเตอร์ สเต็มมา จาํกัด (“อินเตอร์สเต็มมา”) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจ

ให้บริการเก็บรักษาสเต็มเซลล ์โดยการซ้ือหุ้นของอินเตอร์สเต็มมาทั้งหมดท่ีถือโดย ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร   

(ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษัท) จาํนวน 62,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้วของ

อินเตอร์สเต็มมา ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6.25 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายชาํระค่าหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 

ปี 2560  - วนัท่ี 6 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Marketer) จากบริษทั 

แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จาํกัด สําหรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ Perfectha (ผลิตภณัฑ์ไฮยาลูโรนิค  

แอซิด ฟิลเลอร์) ในประเทศไทย  

- วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษทัได้รับแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Marketer) จากบริษทั

แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จาํกดั สําหรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ NABOTA (ผลิตภณัฑ์โบทูลินั่มท็อก

ซิน) ในประเทศไทย 

- วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษทัเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 40 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุน

ชาํระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 ซ่ึงบริษทันาํเงินท่ีได้

จากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ในการเพ่ิมทุนดงักล่าว ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตํ่ากว่าสิทธ์ิท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้น จึงมีผลทาํให ้

ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัลดลงเหลือร้อยละ 79.75 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั

ภายหลงัการเพิ่มทุน และมีผูถื้อหุ้นใหม่รายอ่ืนเขา้มาถือหุ้นในบริษทัเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรายละร้อยละ 5 ของ

ทุนชาํระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว ต่อมาภายในปี 2560 ผูถื้อหุ้นทั้ง 4 รายดงักล่าวไดข้ายหุ้น

ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บุคคลอ่ืนจาํนวน 12 ราย เช่น นายภาววิทย ์กล่ินประทุม นางสาวสุวิสา หวงับาํรุงศกัด์ิ 

นายธาํรงชยั เอกอมรวงศ์ นายสมพล ฤกษ์วิบูลยศ์รี นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง นางสาวพรพิมล ตั้งกิติเสถียร 

และนายเสริมยทุธ แยม้เกตุ เป็นตน้  

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเกิดจากการซ้ือขายหุ้นระหว่างผูถื้อ

หุ้นรายยอ่ยดว้ยกนั โดยนายภาววิทย ์กล่ินประทุม นายสมพล ฤกษวิ์บูลยศ์รี และนางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง ได้

ขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเดิมและบุคคลอ่ืนจาํนวน 4 ราย  เช่น นายคเชนทร์ เบญจกุล นายชูรัชฎ ์ชาครกุล 

เป็นตน้ ซ่ึงผูถื้อหุ้นรายยอ่ยทุกรายของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นบุคคล

กลุ่มเดียวกนั และไม่ไดส่้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัแต่อยา่งใด 

- วนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2560 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั (“อินเตอร์เวทตา้”) ซ่ึงประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายอาหาร ยา 

เวชภณัฑ์ และสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองของสัตว ์เพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั และขยายกิจการให้ครอบคลุมสินคา้หลายกลุ่มยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร้างรายไดแ้ละกาํไรท่ี

เพ่ิมข้ึนให้กบับริษทั โดยการซ้ือหุ้นของอินเตอร์เวทตา้ทั้งหมดท่ีถือโดยดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร (ผูถื้อหุ้นราย



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 8 

ใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทั) และนายอรรถพล นิมโรธรรม (พนักงานของอินเตอร์เวทตา้) รวมจาํนวน 

27,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ของอินเตอร์เวทตา้ ในราคาหุ้นละ 100 บาท ซ่ึง

เท่ากบัราคาตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) คิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.75 ลา้นบาท โดยมีการโอนหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 และจ่ายชาํระค่าหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี ราคา

ซ้ือหุ้นของอินเตอร์เวทตา้ท่ีเท่ากบัหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นตามบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 234.66 บาท 

- วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก

กาํไรสะสมหลงัหักสาํรองตามกฎหมายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 91 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36.40 ลา้น

บาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 2 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 

มิถุนายน 2560   

ปี 2561 - บริษัทออกผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 2 ผลิตภณัฑ์ คือ ผลิตภณัฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing 

Mousse ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์โปรไบโอติกเพ่ือการดูแลผิวหน้าท่ีช่วยลดการอกัเสบและเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้ผิว

อย่างอ่อนโยน ช่วยกาํจัดและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค และผลิตภัณฑ์ YUUU Advance 

Probiotic & Pine Needle Toothpaste ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ยาสีฟันท่ีช่วยดูแลช่องปากแบบบูรณาการ ช่วยปรับ

สมดุลสุขภาพช่องปากโดยรวมให้เหงือกและฟันแขง็แรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยระงบักล่ิน

ปาก ใหล้มหายใจสดช่ืน 

- วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 มีการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อินเตอร์ เพ็ททรินา จาํกดั (“อินเตอร์เพท็ทรินา”) ดว้ย

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั กบั บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จาํกดั (มหาชน)3

4 โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 60 และ บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของอินเตอร์

เพท็ทรินาเพ่ือประกอบธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียง โดยเน้นตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงในประเทศ 

ผ่านช่องทางการจัดจาํหน่ายท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญอยู่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เล้ียง 

เพท็ช็อป ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่หรือโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ต่างๆ  โดยวางตาํแหน่งทางการตลาด

อาหารสัตวเ์ล้ียงระดับพรีเมียม เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตวเ์ล้ียง ท่ีตอ้งการความใส่ใจเร่ือง

สุขภาพและความปลอดภยัเป็นพิเศษ 

ทั้ งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561ได้มีการทาํสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท เอเช่ียน กรุ๊ป 

เซอร์วิส จาํกัด เพ่ือกาํหนดเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันในการดาํเนินธุรกิจในอินเตอร์เพ็ททรินา ซ่ึง

รายละเอียดของสาระสําคญัของสัญญาดงักล่าวพิจารณาไดใ้นส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การ

ประกอบธุรกิจ / 5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ / 5.4.5 สญัญาร่วมทุน 

- วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2561 มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 40 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระ

 
4  บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั  



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 9 

แลว้ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงบริษทันาํเงินท่ีไดจ้าก

การเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ในการเพ่ิมทุนดงักล่าว  ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตํ่ากว่าสิทธ์ิท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้น จึงมีผลทาํให ้

ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัลดลงเหลือร้อยละ 65.81 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั

ภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ปัจจุบนั ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร เป็นผูถื้อหุ้นบริษทัเพียงรายเดียวท่ีดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไม่มีรายใดถือหุ้นจนถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 10 และมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานในบริษทั 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 หลงัหักสํารอง

ตามกฎหมาย จากกาํไรสะสมหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 28 ล้านบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1.5 ล้านบาท โดยกาํหนดจ่าย 

เงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

- เดือนพฤษภาคม 2561 อินเตอร์เพ็ททรินาออกผลิตภณัฑ์อาหารสุนัขและแมว ภายใตต้ราสินคา้ “MARIA” 

ซ่ึงพฒันาโดยสัตวแพทยแ์ละนักโภชนาการ บนแนวคิด “Authentic Pet Food” ซ่ึงผลิตจากเน้ือจริง (Real 

Meat) เกรดเดียวกบัท่ีผลิตอาหารคน ไม่มีการใชว้ตัถุกนัเสีย (Preservation Free) มีพรีไบโอติกส์ (Prebiotic) 

ท่ีช่วยดูแลระบบยอ่ยของสารอาหาร เสริมการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนั และปราศจากส่วนผสมจากแป้ง 

ขา้วโพด ขา้วสาลี ถัว่เหลือง (Grain-Free) เหมาะกบัสุนขัและแมวท่ีแพอ้าหารประเภทธญัพืช  

ปี 2562 - วนัท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก

กาํไรสะสมหลงัหักสํารองตามกฎหมายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 17.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11.57 

ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 0.67 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 19 เมษายน 2562 รวมทั้งไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท โดย

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้

ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ซ่ึงบริษทันาํเงินท่ีไดจ้ากการ

เพิ่มทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

- วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัการแปรสภาพของบริษทัจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยใชช่ื้อวา่ “บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)” การเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจาํนวน 23 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 80 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 103 ลา้น

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 46 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท แบ่งการเสนอขาย

ออกเป็น (1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 39.1 ลา้นหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน (2) หุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 

6.9 ลา้นหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในราคาเดียวกนั

กบัราคาท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งนาํหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 

เอ ไอ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และทุนจดทะเบียนใหม่ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 10 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

หมายเหตุ  1/ บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษทั ห้องเยน็เอเช่ียนซีฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2/  บริษทั เอ็ม เนเจอร์พลสั จาํกดั ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของบริษทั  
3/  บริษทั อินเตอร์ สเต็มมา จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมการประกอบธุรกิจนับตั้งแต่จดัตั้งบริษทั โดยบริษทัพิจารณาแลว้

เห็นวา่เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง จึงจะยติุการดาํเนินกิจการ  

รายละเอียดโดยสรุปของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

1.  บริษัท อนิเตอร์ เวทต้า จํากดั (บริษทัยอ่ย) (“อินเตอร์เวทตา้”)  

การประกอบธุรกิจ อินเตอร์เวทตา้ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตวเ์ล้ียงและ

ปศุสัตว ์ซ่ึงผลิตภณัฑ์สําหรับสัตวเ์ล้ียง ไดแ้ก่ โภชนเภสัชซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพ แชมพูรักษาโรคผิวหนงั เวชสําอาง เวชภณัฑ์ อาหารสัตวเ์ล้ียง และ

แผ่นรองซับสําหรับสัตว์เล้ียง ภายใต้ตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ เช่น Dr.Choice, Pet 

Select, Petinol, Dermcare (MALASEB, PYOHEX, Aloveen แ ล ะ  Natural), Monchou 

และ Raku Pad เป็นตน้ และผลิตภัณฑ์สาํหรับปศุสัตว์ ไดแ้ก่ สารผสมล่วงหนา้ ผลิตภณัฑ์

สุขศาสตร์ และยาปฏิชีวนะต่างๆ ท่ีใช้ในการเล้ียงและดูแลปศุสัตวเ์พ่ือการบริโภค เช่น 

สุกร โค ไก่ เป็นตน้   

ท่ีตั้ง สาํนกังานใหญ่ :   140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

สาขา :                  160/636-637 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

   99/19,  99/20 และ 99/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23  

ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2549  

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน)
ธุรกิจพฒันา คดิคน้ และจาํหน่ายผลิตภัณฑสุ์ขภาพและความงาม

ทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท ทุนชาํระแล้ว 80 ล้านบาท

บริษทั อนิเตอร์ เวทต้า จํากดั
ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภัณฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว์

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 5 ล้านบาท

บริษทั อนิเตอร์ สเต็มมา จํากดั 3/

ธุรกิจจัดเก็บและรักษาสเตม็เซลล์

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 25 ล้านบาท

บริษทั อนิเตอร์ เพท็ทรินา จํากดั
ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑอ์าหารสัตว์เล้ียง

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 4 ล้านบาท

บริษทั เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จํากดั 1/ บริษทั เอ็ม เนเจอร์พลัส จํากดั2/

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

อ่ืนๆ 
บุคคลธรรมดา 3 ราย
ถือหุ้นรายละ 15%-30% 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 11 

โครงสร้างทุน ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เวทตา้ มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท  

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ผูถื้อหุน้ 

 

 

 

ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เวทตา้ มีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ลาํดับ  รายช่ือ  จํานวนหุ้น  ร้อยละ  

1. บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน)  27,500 55.00 

2. บริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จาํกดั * 20,000 40.00 

3. ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ (บุคคลธรรมดา 2 ราย) * 2,500 5.00 

                    รวม 50,000 100.00 

*  ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 2 และ 3 ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบริษทั โดยบริษทั เอม็ เนเจอร์พลสั จาํกดั ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 

31 มกราคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เวทตา้ มีกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.  ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั) 

2.  นายอรรถพล นิมโรธรรม  

3.  นางสาวหทยักาญจน์ จิรพิทกัษก์ลุ 

จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ลงลายมือ

ช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2. บริษัท อนิเตอร์ เพท็ทรินา จํากัด (บริษทัยอ่ย) (“อินเตอร์เพท็ทรินา”)  

การประกอบธุรกิจ อินเตอร์เพ็ททรินา เป็นบริษัทย่อยท่ีเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท และบริษัท 

เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียง โดยเป็น

เจา้ของตราสินคา้ “MARIA” และไดอ้อกผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัและแมว MARIA ซ่ึงเป็น

อาหารเปียกผลิตจากวตัถุดิบต่างๆ ท่ีเป็นเน้ือจริง (Real Meat) เช่น เน้ือไก่ ปลาทูน่า 

ปลาแซลมอน ปลาขา้วสาร ปลาคตัสึโอะบุชิ และตบั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบเกรดเดียวกบั

ท่ีผลิตอาหารคน โดยการว่าจา้งผลิตจากโรงงานในเครือของบริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส 

จํากัด ซ่ึงเป็นผู ้ร่วมทุนอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตอาหารสัตว์เล้ียง

ระดับพรีเม่ียม (Premium Wet Pet Food) มีนวตักรรมการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ี

ไดรั้บการยอมรับจากตลาดชั้นแนวหน้าของโลก และเป็นผูรั้บจา้งผลิต (OEM) ให้กบัแบ

รนดช์ั้นนาํในกลุ่มอาหารสตัวเ์ล้ียง  

ผลิตภณัฑข์องอินเตอร์เพท็ทรินามีการจดัจาํหน่ายและทาํการตลาดโดยอินเตอร์เวทตา้ซ่ึง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเน้นตลาดในประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี

อินเตอร์เวทตา้มีความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลและคลินิกสัตวเ์ล้ียง เพท็ช็อป 

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยวางตาํแหน่ง

ทางการตลาดอาหารสัตวร์ะดบัพรีเม่ียม เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรักสัตวเ์ล้ียง ท่ี



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 12 

ตอ้งการความใส่ใจเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัเป็นพิเศษ  

ท่ีตั้ง 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง วนัท่ี 19 มีนาคม 2561  

โครงสร้างทุน ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เพท็ทรินา มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 40,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ผูถื้อหุน้ 

 

 

 

ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เพท็ทรินา มีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ลาํดับ  รายช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ  

1. บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน)  23,997 59.9925 

2. บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั* 16,000 40.00 

3. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 3 ราย** 3 0.0075 

                    รวม 40,000 100.00 

* บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั ประกอบธุรกิจการบริหารจดัการดา้นการตลาดและการ

ลงทุนในธุรกิจอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ถือหุ้นร้อยละ 

99.997 โดยบริษทั หอ้งเยน็เอเช่ียนซีฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (“ASIAN”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดย ASIAN มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 

10) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด (XD) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ไดแ้ก่  นายสมศกัด์ิ 

อมรรัตนชยักุล และนายสมชาย อมรรัตนชยักุล ถือหุ้นร้อยละ 51.19 และ 12.99 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ASIAN  ตามลาํดบั 

** ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 3 ราย ประกอบดว้ย ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร (กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ของบริษทั) นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช (กรรมการ และผูบ้ริหารของ

บริษทั) และนางสาวหทยักาญจน์ จิรพิทกัษก์ุล (พนกังานของอินเตอร์เวทตา้) 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 อินเตอร์เพท็ทรินา มีกรรมการ 5 ท่าน ดงัน้ี 

1.  ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั) 

2.  นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช 

3.  นางสาวหทยักาญจน์ จิรพิทกัษก์ลุ 

4.  นางสาวอลิสา ดงักบดี 

5.  นายจิรชาญ คมัภิรานนท ์

จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ลงลายมือ

ช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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3. บริษัท อนิเตอร์ สเต็มมา จํากดั (บริษทัร่วม) (“อินเตอร์สเตม็มา”) 

การประกอบธุรกิจ อินเตอร์สเตม็มาเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัตั้งข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัเกบ็

และรักษาสเตม็เซลล ์ซ่ึงปัจจุบนัอินเตอร์สเตม็มายงัไม่ไดเ้ร่ิมการประกอบธุรกิจ 

ท่ีตั้ง 634/7 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 

10310  

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง 21 กรกฎาคม 2559 

โครงสร้างทุน ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 อินเตอร์สเต็มมา มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 25 ลา้น

บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 อินเตอร์สเตม็มา มีรายช่ือผูถื้อหุ้นดงัน้ี 

ลาํดับ  รายช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ  

1. นายพีรวฒัน์ ธีระกาญจน์* 75,000 30.00 

2. นายสุรสิทธ์ิ อศัดามงคล* 75,000 30.00 

3. บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 62,500 25.00 

4. นายธนพนัธ์ ศิริธนชยั* 37,500 15.00 

                    รวม 250,000 100.00 

* ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 1, 2 และ 4 ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบริษทั 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 อินเตอร์สเตม็มา มีกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.  ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั) 

2.  นายพีรวฒัน์ ธีระกาญจน์ (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั) 

3.  นายสุรสิทธ์ิ อศัดามงคล (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั) 

จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี -  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 - 2562 จาํแนกตาม

กลุ่มประเภทผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

ประเภทรายได้ 
ดําเนิน 

การโดย 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 25611/ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย         

1. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรม

ความงามสาํหรับคน 

บริษทั - 62.57 49.95 168.76 68.13 224.58  70.86 

2. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์ อินเตอร์เวทตา้  

อินเตอร์เพท็ทรินา 

55.00 

60.00 

62.03 49.52 78.54 31.71 92.25  29.11 

รายได้จากการขายรวม   124.60 99.47 247.30 99.84 316.83 99.97 

รายไดอ่ื้น2/ บริษทัและบริษทัยอ่ย - 0.84 0.67 0.65 0.26 0.75 0.24 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม 

อินเตอร์สเตม็มา 25.00 (0.17) (0.14) (0.26) (0.10) (0.65) (0.21) 

รายได้รวม   125.27 100.00 247.69 100.00 316.93 100.00 
 

ประเภทรายได้ 
ดําเนิน 

การโดย 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัท 

ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

1. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรม

ความงามสาํหรับคน 

บริษทั - 100.44 72.60 117.11 63.10 

2. ผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสัตว ์ อินเตอร์เวทตา้  

อินเตอร์เพท็ทรินา 

55.00 

60.00 

37.49 27.10 65.47 35.27 

รายได้จากการขายรวม   137.93 99.70 182.58 98.37 

รายไดอ่ื้น2/ บริษทัและบริษทัยอ่ย - 0.52 0.38 3.14 1.69 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม 

อินเตอร์สเตม็มา 25.00 (0.11) (0.08) (0.12) (0.06) 

รายได้รวม   138.34 100.00 185.60 100.00 

หมายเหตุ: 1/  รายไดจ้ากการขายสําหรับปี 2561 จดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบังบการเงินงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้สดงรายการส่วนลดท่ีเกิดจากค่าบริการจาํหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่

ซิลลิคฟาร์มาเม่ือมีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นซิลลิคฟาร์มาเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ซ่ึงเดิมเคยแสดงเป็นรายการสุทธิ

กบัยอดรายไดจ้ากการขาย การจดัประเภทใหม่ดงักล่าวทาํให้รายไดจ้ากการขายและค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึนจากงบการเงินเดิม

ในจาํนวนท่ีเท่ากนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร 

 2/ รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหาร (เฉพาะใน

งวด 6 เดือนแรกของปี 2562) และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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2.2 ลกัษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน 

และผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์ 

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์เป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน ไดแ้ก่ 

1.1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม 

(Aesthetic Innovation Products) และ 2) ผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตว ์ไดแ้ก่ 2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของ

สัตว์เลีย้ง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์สาํหรับปศุสัตว์ (Livestock Products) 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

2.2.1 ผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน ดาํเนินการโดยบริษทั แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรงและชะลอวยั ท่ีไม่ใช่ยา ท่ีเนน้การสร้างสมดุลใหอ้วยัวะภายในต่างๆ ท่ี

เรียกว่า “โภชนเภสัช” หรือ “Nutraceuticals”   เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากสารอาหารท่ีมีหลักฐานการวิจัยแล้วว่ามี

ประสิทธิภาพในการรักษาป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลขา้งเคียง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์น

กลุ่มน้ี 6 ประเภท ประกอบดว้ย 

• ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท0

1 : ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ Probac 7, Probac 10 Plus, InuFOS, Beta Glucan 

Plus, Pure Krill Oil, PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin 

• ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจาํหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์TS6 - Synbiotic 

รายละเอียดแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ตราสินคา้ของบริษทั หมายถึง ตราสินคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของโดยตรงหรือไดรั้บสิทธิให้ใชก้บั

สินคา้ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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1) ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก (Total Synbiotics)2  

Probac 7, Probac 10 Plus  

 

TS6 

 

o ผลิตภัณฑ์ Probac 7 (โปรแบค 7), ผลิตภัณฑ์ Probac 10 Plus (โปรแบค 10 พลัส) และ

ผลิตภัณฑ์ TS6 (ทีเอส 6) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างสมดุลของระบบขบัถ่ายท่ีดีและ

สร้างระบบภูมิคุม้กนั ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของสุขภาพท่ีดีจากภายในสู่ภายนอก โดย

ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย Probiotic (โปรไบโอติก) และ Prebiotic  (พรีไบโอติก) ท่ีมี

ประโยชน์ช่วยสร้างสมดุลให้ระบบทางเดินอาหาร ปรับสมดุลลาํไส้และฟ้ืนฟูการ

ทาํงานของลาํไส้ ลดอาการทอ้งอืด ทอ้งผูกเร้ือรัง ทอ้งเสียเร้ือรัง โรคลาํไส้แปรปรวน

และลาํไส้อกัเสบ และลดอาการภูมิแพต่้างๆ ลดการอกัเสบจากภายใน ลดสิว ผื่นแพ ้

และชะลอวยั 

InuFOS  

 

o ผลิตภัณฑ์ InuFOS (อินูฟอส) เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างสมดุลให้ระบบขับถ่าย ท่ี

ประกอบดว้ยใยอาหารท่ีมีคุณสมบติัเป็นพรีไบโอติก 2 ชนิด ไดแ้ก่ Inulin (อินูลิน) และ 

Fructo-Oligosaccharides (ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์) ซ่ึงเป็นอาหารเล้ียงโปรไบโอติก 

สร้างสมดุลให้กบัระบบขบัถ่ายในร่างกาย  ช่วยกระตุน้การทาํงานของลาํไส้ใหญ่ ลด

อาการทอ้งผกู ช่วยควบคุมระดบัไขมนัและระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกาย เพ่ิมการดูด

ซึมแร่ธาตุบางชนิด เช่น แคลเซียม เป็นตน้ เหมาะสาํหรับผูท่ี้รับประทานผกั หรือกากใย

อาหารไม่เพียงพอ 

2) ผลิตภัณฑ์เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immune Booster) 

Beta Glucan Plus 

 

o ผลิตภัณฑ์ Beta Glucan Plus (เบต้ากลูแคนพลัส) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ย เบตา้

กลูแคน (ซ่ึงสกัดมาจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง ออกมาเป็นอนุภาคขนาดเล็ก ใน

ระดับไมครอน) และ Gama Oryzanol และ Coenzyme Q10 ช่วยกระตุน้ภูมิคุม้กนัของ

ร่างกาย และมีการวิจยัพบว่า เบตา้กลูแคนช่วยกระตุน้เซลลส์ร้างเน้ือเยื่อให้สร้างกรด ไฮ

ยาลูโรนิค คอลลาเจน และอีลาสติน  

 

 

 
2 ซินไบโอติก คือ อาหารเสริมชนิดท่ีมีทั้งโปรไบโอติก (Probiotic) และ พรีไบโอติก (Prebiotic) รวมอยูด่ว้ยกนั โดยท่ี โปรไบโอติก คือ  

 จุลชีพท่ีมีชีวิตท่ีช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้กนัตา้นทานโรคไดดี้ข้ึน ช่วยิลาํไส้ในการสร้างและดูดซึมวิตามินและเกลือแร่บางชนิด 

เช่น แบคทีเรียในกลุ่ม Bifidobacteria และในกลุ่ม Lactic acid bacteria และบางการศึกษาพบว่าอาจช่วยลดอาการจากภาวะขาดหรือ

พร่องเอนไซม์แลคเตสได ้และ พรีไบโอติก คือ อาหารประเภทหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัก่ึงอาหารก่ึงยา เป็นอาหารส่วนท่ีร่างกายดูดซึม

ไม่ได ้แต่มีการศึกษาสนบัสนุนวา่ ช่วยกระตุน้ใหแ้บคทีเรียชนิดดีท่ีอาศยัอยูใ่นลาํไส้มีการเจริญเติบโตไดดี้ ซ่ึงจะช่วยสร้างภูมิคุม้กนั

ตา้นทานโรคใหก้บัร่างกาย และช่วยลาํไส้ในการสร้างและดูดซึมวิตามินเกลือแร่บางชนิด 

http://haamor.com/th/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A11/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
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3) ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3 (New Generation Omega 3) 

Pure Krill Oil 

 
 

o ผลิตภัณฑ์ Pure Krill Oil (เพียว คริลล์ ออย) เป็นนํ้ ามนัโอเมกา้3 ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

มีรายงานการวิจยัทางการแพทย ์พบว่า ช่วยลดการสะสมของไขมนัท่ีผนังหลอดเลือด 

โดยโครงสร้างโมเลกุลของ Krill Oil ท่ีเป็นแบบฟอสโฟลิปิด (Phospholipids) ท่ีมี

ขนาดโมเลกุลเล็กกว่า ละลายนํ้ าได้ดีกว่า และดูดซึมได้ง่ายกว่านํ้ ามัน Omega3 จาก

นํ้ ามนัปลา (Fish Oil) ทัว่ไป ช่วยลดการสะสมไขมนัในผนงัหลอดเลือด ลดไขมนัชนิด

ไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ ลดความเส่ียงของโรคหลอดเลือดตีบและหลอดเลือด

อุดตนั ช่วยซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลลแ์ละเสริมการทาํงานของระบบสมองดว้ยกรดไขมนั 

ดีเอชเอ  

4) ผลิตภัณฑ์รวมสารอาหารเพ่ืออวัยวะสาํคัญ (The Holistic Nutrients for Vital Organ) 

PreMI 

 

o ผลิตภัณฑ์ PreMI (พรีมิ) เป็นผลิตภณัฑ์ทางเลือกท่ีรวมสารอาหารท่ีช่วยควบคุมระดบั

ไขมัน ประกอบด้วยสารอาหาร แร่ธาตุและสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด ท่ีมี

รายงานการวิจยัว่า ช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกาย ทาํให้ลดความเส่ียงจากโรค

หลอดเลือดหวัใจ  

PreCOG 

 

o ผลิตภัณฑ์ PreCOG (พรีค็อก) เป็นผลิตภณัฑ์ทางเลือกท่ีรวมสารอาหารท่ีช่วยบาํรุง

สมอง ประกอบดว้ยสารอาหารวิตามิน แร่ธาตุ และสารสกดัจากธรรมชาติหลายชนิดท่ี

เพ่ิมการจดจาํ เพิ่มประสิทธิภาพของเซลลส์มอง และยงัช่วยป้องกนัเซลลส์มองถดถอย 

ลดความเส่ียงจากการเป็นโรคอลัไซเมอร์และโรคสมองเส่ือมในผูสู้งอาย ุ  

PreBS 

 

o ผลิตภัณฑ์ PreBS (พรีบส์) เป็นผลิตภณัฑ์ทางเลือกท่ีรวมสารอาหารเพ่ือป้องกนัและ

ควบคุมระดับนํ้ าตาลในเลือด ประกอบด้วยสารอาหาร แร่ธาตุ และสารสกัดจาก

ธรรมชาติหลายชนิดท่ีมีคุณสมบติัช่วยปรับระดบันํ้ าตาลในเลือด ช่วยเสริมการทาํงาน

ของอินซูลินและนาํนํ้ าตาลกลูโคสไปใชเ้ป็นพลงังานในเซลล ์ช่วยป้องกนัก่อนเกิดโรค

สําหรับผู ้ท่ี มีความเส่ียงต่อภาวะเบาหวาน และรับประทานเสริมสําหรับผู ้ป่วย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพ่ือควบคุมระดบันํ้าตาลใหถึ้งเป้าหมาย 

PreBO 

 

o ผลิตภัณฑ์ PreBO (พรีโบ) เป็นผลิตภณัฑ์ช่วยเสริมมวลกระดูก มีส่วนประกอบสําคญั 

คือ CBP (Concentrated Bioactive Protein) ซ่ึงเป็นโปรตีนโมเลกุลตํ่าท่ีสกดัจากนมววั 

ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมไดมี้ประสิทธิภาพ เสริมการทาํงานของเซลล์

สร้างกระดูก ช่วยเสริมมวลกระดูกถึงระดบัเซลล์ ให้กระดูกมีสุขภาพแข็งแรง เติบโต

สมบูรณ์ ป้องกนัโรคกระดูกพรุนและขอ้เส่ือมในวยัผูใ้หญ ่
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5) ผลิตภัณฑ์รวมสารต้านอนุมลูอิสระและสารต้านการอักเสบ (High Efficacy Antioxidant) 

Astacurmin 

 

o ผลิตภัณฑ์ Astacurmin (แอสต้าเคอร์มิน) เป็นผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพ ท่ีนําสารตา้น

อนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบท่ีออกฤทธ์ิสูง 2 ชนิดมารวมกัน ได้แก่ สาร 

Astaxanthin และสาร Nano Encapsulated Curcumin ช่วยลดอนุ มูลอิสระและการ

อกัเสบในร่างกายท่ีเป็นตน้เหตุของความเส่ือมในร่างกาย ลดการเกิดร้ิวรอยก่อนวยั 

ปกป้องผิวหนังจากรังสี UV ช่วยบาํรุงสายตา บรรเทาอาการเม่ือยลา้จากกลา้มเน้ือตา 

และลดความเส่ียงโรคตาท่ีเกิดจากความชรา 

6) ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม (Family Vitamins) 

Multivitamin  

 

o ผลิตภัณฑ์  Multivitamin (มัลติวิตามิน) เป็นผลิตภัณฑ์ วิตามินรวมแบบเม็ดฟู่ ท่ี 

ประกอบด้วยวิตามิน C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, E และ Biotin ช่วยให้ร่างกาย

ไดรั้บวิตามินท่ีจาํเป็นต่อวนัอย่างครบถว้น ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุม้กนัแข็งแรง และมี

สุขภาพท่ีดี 

2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)  

เป็นผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบันวตักรรมความงามดา้นต่างๆ ทั้งท่ีช่วยคืนความอ่อนเยาวใ์ห้ใบหนา้และผิวพรรณ ลดเลือน

ร้ิวรอย ปรับรูปหน้า และผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยดูแลความสะอาด โดยปัจจุบันบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ี 5 ประเภท 

ประกอบดว้ย  

• ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอ่ืน : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 

NABOTA, Perfectha และ TS6 - Lady Health  

• ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ YUUU 

รายละเอียดแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์โบทูลิน่ัมทอ็กซิน ชนิด เอ (Botulinum Toxin Type A) 

NABOTA 

 

o ผลิตภัณฑ์ NABOTA (นาโบตะ) เป็นผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซินท่ีช่วยลดเลือนร้ิวรอย 

และปรับรูปหนา้ใหเ้รียว เป็นโปรตีนบริสุทธ์ิท่ีสกดัจากธรรมชาติผา่นกระบวนการ Hi - 

Pure Technology เพ่ือให้ได้สารออกฤทธ์ิท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงไม่ก่อให้เกิดการด้ือยา 

(จาํหน่ายเฉพาะโรงพยาบาลและคลินิก) 
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2) ผลิตภัณฑ์ไฮยาลโูรนิค แอซิด ฟิลเลอร์ (Hyaluronic Acid Filler) (“ฟิลเลอร์”) 

Perfectha 

   

   
 

o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Complement (เพอร์เฟคต้า คอมพลีเม้นท์) เป็นฟิลเลอร์ท่ีใชเ้พ่ือ

เก็บร้ิวรอยขนาดเล็ก หลังการฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน เพ่ือฟ้ืนคืนความชุ่มช้ืนให้กับ

ผวิหนา้ เพ่ิมมิติใหก้บัใบหนา้ (จาํหน่ายเฉพาะโรงพยาบาลและคลินิก) 

o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Derm (เพอร์เฟคต้า เดิร์ม) เป็นฟิลเลอร์ท่ีใช้เพ่ือแกไ้ขรูปหน้า 

และริมฝีปาก  ลดเลือนร้ิวรอยจากการขมวดคิ้ว เพ่ิมความคมชดัของขอบริมฝีปาก ลด

เลือนร้ิวรอยร่องแกม้ (จาํหน่ายเฉพาะโรงพยาบาลและคลินิก) 

o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Deep (เพอร์เฟคต้า ดีพ) เป็นฟิลเลอร์ท่ีใชเ้พ่ือเก็บร้ิวรอยร่องลึก 

ลดเลือนร้ิวรอยร่องแก้ม และเพ่ิมความอวบอ่ิมของริมฝีปาก (จําหน่ายเฉพาะ

โรงพยาบาลและคลินิก) 

o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Subskin (เพอร์เฟคต้า ซับสกิน) เป็นฟิลเลอร์ท่ีใช้เพ่ือปรับ

โครงสร้างของใบหน้า กราม คาง แกม้ และผิวหนงับริเวณหลงัฝ่ามือ เพ่ิมความคมชดั

ของใบหนา้ เพ่ิมความอวบอ่ิมของแกม้และคาง และลดเลือนร้ิวรอยหลงัฝ่ามือ (จาํหน่าย

เฉพาะโรงพยาบาลและคลินิก) 

3) ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน (Toothpaste)   

YUUU Toothpaste  

 

o ผลิตภัณฑ์ YUUU Advance Probiotic & Pine Needle Toothpaste เป็นยาสีฟันท่ีช่วย

ดูแลช่องปากแบบบูรณาการ ดว้ยส่วนผสมหลกั 2 ชนิด ไดแ้ก่ สารสกดัจากโปรไบโอ

ติก และนํ้ ามันสนเข็ม Pine Needle Oil จากประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้ งสารสกัดจาก

ธรรมชาติท่ีมีประโยชน์อีก 6 ชนิด ช่วยปรับสมดุลสุขภาพช่องปากโดยรวมให้เหงือก

และฟันแขง็แรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยระงบักล่ินปาก ใหล้มหายใจสด

ช่ืน ช่วยลดการสะสมของคราบพลคั คราบหินปูน ป้องกนัการเกิดโรคเหงือกอกัเสบ ลด

อาการเสียวฟัน และช่วยใหฟั้นขาวสะอาด  

4) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพ่ือการดูแลผิวหน้า (Probiotic Cosmetic for Facial Care) 

YUUU Cleansing mousse 

 

o ผลิตภัณฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing mousse (ยูโปรไบโอติกพรีเมียม

คลีนซ่ิงมูส) เป็นมูสทาํความสะอาดผิวหน้า ท่ีประกอบดว้ยสารสกดั Probiotic Filtrate 

ท่ีได้จากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลสั 2 สายพนัธุ์ เสริมด้วยสารสกดัจาก Tea Tree Oil  

และ Aloe Vera ช่วยลดการอกัเสบและเพิ่มความชุ่มช้ืนให้ผิวอยา่งอ่อนโยน ช่วยกาํจดั

และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยคืนสมดุลค่าความเป็นกรดด่างและ

ช่วยฟ้ืนฟูสมดุลของผวิใหมี้สุขภาพดี 
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5) ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น (Intimate Care) 

TS6 - Lady Health  

 

o ผลิตภัณฑ์ TS6 - Lady Health เป็นมูสทําความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้น เน้ือมูส

อ่อนโยนต่อผิว ไม่มีส่วนผสมของสบู่ ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยสารสกดัจาก Probiotic 

Filtrate (โปรไบโอติกฟิวเตรท) ซ่ึงสกดัจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลสั คืนสมดุลของ

กลไกในการปกป้องจุดซ่อนเร้นจากธรรมชาติ ยบัย ั้งการเติบโตของเช้ือก่อโรค และ

เสริมดว้ยสารสกดัจาก Tea Tree Oil และ Aloe Vera เพ่ือลดอาการอกัเสบและเพิ่มความ

ชุ่มช้ืนใหผ้วิ 

2.2.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์ ดําเนินการโดยบริษัทย่อย คือ อินเตอร์เวทต้า และอินเตอร์เพ็ททรินา แบ่ง

ผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เล้ียง (Companion Animal Health Products)  

เป็นผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภาพสําหรับสุนขัและแมวท่ีผ่านการคดัสรรวตัถุดิบมาให้เหมาะกบัสุนขัและแมวมากท่ีสุด 

ดว้ยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกบัผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพสาํหรับคน ภายใตก้ารควบคุมของทีมงานสตัวแพทยแ์ละเภสัชกร

ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี 6 ประเภท ประกอบดว้ย  

• ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียง (Pet Food) ภายใตต้ราสินคา้ 

MARIA ผลิตภณัฑแ์ผน่รองซบัสาํหรับสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้ Raku Pad  

• ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจาํหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนงั

ภายใต้ตราสินค้า Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภัณฑ์เวชสําอางสําหรับสัตว์เล้ียง

ภายใตต้ราสินคา้ Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural ผลิตภณัฑ์โภชนเภสัชสําหรับสัตวเ์ล้ียงภายใต้

ตราสินค้า Dr.Choice, Pet Select และ Petinol ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เล้ียง (Pet Food) ภายใต้ตราสินค้า 

Monchou ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เว ช ภัณ ฑ์ สํ าห รั บ สั ต ว์ เ ล้ี ย งภ าย ใต้ต ร าสิ น ค้ า  MOXCLAVET, ENROPHAR, 

MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET 

OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

1) โภชนเภสัชสําหรับสัตว์เลีย้ง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือดูแลสุขภาพสําหรับ

สุนัขและแมว ท่ีมีส่วนประกอบของวตัถุดิบท่ีเหมาะกบัสุนัขและแมว ดว้ยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกบัผลิตภณัฑ์ดูแล

สุขภาพสําหรับคน โดยปัจจุบนับริษทัย่อย (อินเตอร์เวทตา้) เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์ดงักล่าวภายใต ้3 ตราสินคา้ ไดแ้ก่ 

Dr.Choice, Pet Select และ Petinol  

Dr.Choice 

 

o ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Cal-B : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการรักษาภาวะขาดแคลเซียม 

ช่วยเสริมความแข็งแรงและบาํรุง สําหรับแม่สุนขัและแมวท่ีกาํลงัให้นมลูก รวมถึงลูก

สุนขัและแมวท่ีตอ้งการเสริมสร้างกระดูกและฟันในช่วงกาํลงัเติบโต 

o ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Cardi-B : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการรักษาสุนขัและแมวท่ีมี

ปัญหาโรคหวัใจ หรือใชเ้พ่ือชะลอความเส่ือมของหวัใจท่ีอาจเกิดจากความชรา 
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2) แชมพูรักษาโรคผิวหนังสําหรับสัตว์เลีย้ง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพ่ือรักษาอาการติดเช้ือท่ี

ผิวหนังในสุนัขและแมว ซ่ึงปัจจุบันบริษทัย่อย (อินเตอร์เวทตา้) จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ี ประกอบด้วย Dermcare 

MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo 

 

 

o ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Livo-B : ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือช่วยกระตุน้การสร้างเซลล์

ตบั ขจดัสารพิษ ปรับค่าการทาํงานของเอนไซมใ์นตบัสุนขัและแมว 

o ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Ferro-B : ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือการฟ้ืนฟูและบาํรุงร่างกาย

จากภาวะโลหิตจาง เน่ืองจากพยาธิเมด็เลือดหรือการเสียเลือดหลงัผา่ตดั 

o ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Derma-B : ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดการอกัเสบ ลดอาการ

คนั และลดการหลุดร่วงของเส้นขนท่ีเกิดจากโรคผวิหนงัในสุนขัและแมว 

o ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice B-Young : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการบาํรุงร่างกาย เพ่ิม

ความแขง็แรงและชะลอความชราในสุนขัและแมว 

Pet Select 

 

 

 

o ผลิตภัณฑ์ Pet Select Senior (เพทซีเลค ซีเนียร์) : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการชะลอ

วยั ดูแลสุขภาพ เพ่ิมความกระปร้ีกระเปร่า บาํรุงระบบประสาท ชะลอความชราในสุนขั

และแมว 

o ผลิตภัณฑ์ Pet Select Osteoflex (เพทซีเลค ออสติโอเฟล็กซ์) : ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือการบาํรุง และดูแลเร่ืองขอ้อกัเสบสาํหรับสุนขัและแมว 

o ผลิตภัณฑ์ Pet Select DCM (เพทซีเลค ดีซี เอ็ม) : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการ

ควบคุมนํ้ าหนักและบาํรุงหัวใจ ดูแลระบบเมตาบอลิสซึม ไขมนัและนํ้ าตาลในเส้น

เลือด ลดนํ้าหนกั รวมไปถึงเสริมสร้างการทาํงานของหวัใจในสุนขัและแมว 

o ผลิตภัณฑ์ Pet Select Oderm (เพทซีเลค โอเดิร์ม) : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการ

บาํรุงดูแลสุขภาพผวิหนงัและขนของสุนขัและแมวให้นุ่มสวย 

o ผลิตภัณฑ์ Pet Select Ferro-Boost (เพทซีเลค เฟอโร บูส) : ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ี

รวบรวมแร่ธาตุและวิตามินท่ีจาํเป็นสาํหรับการบาํรุงเม็ดเลือด โดยเฉพาะเม็ดเลือดแดง 

ของสุนขัและแมว  

o ผลิตภัณ ฑ์  Pet Select Cal-mag (เพ ทซี เลค แคล-แมก) : ผลิตภัณ ฑ์ เส ริมอาหาร

แคลเซียมและแร่ธาตุจาํเป็นท่ีดูดซึมไดสู้ง เหมาะสําหรับสุนัขและแมวท่ีกาํลงัตั้งทอ้ง 

หรือสุนขัและแมวท่ีกาํลงัใหน้ม  

Petinol 

 

o ผลิตภัณฑ์ Petinol (เพทตินอล) : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือช่วยบาํรุงและรักษาโรคขอ้ 

เหมาะสาํหรับสุนขัและแมวท่ีบาดเจ็บจากการออกกาํลงักาย รวมถึงสุนขัพนัธุ์ใหญ่และ

สายพนัธุ์เส่ียงต่อโรคขอ้ท่ีลุกนัง่ลาํบากหรือมีนํ้าหนกัตวัมาก 
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3) เวชสําอางสําหรับสัตว์เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์แชมพู และครีมนวด สาํหรับ

สุนัขและแมวท่ีมีผิวแห้ง คนั และผิวแพง่้าย มีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติไม่ทาํลายไขมนับนผิวหนัง มีค่า pH 

เหมาะสมสาํหรับผวิหนงัของสุนขัและแมวทุกช่วงอายปุลอดภยัแมก้ระทัง่ในลูกสตัว ์ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) 

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ Dermcare Aloveen Shampoo, Dermcare Aloveen Conditioner และ 

Dermcare Natural Shampoo 

Dermcare 

MALASEB Shampoo 

 

o ผลิตภัณฑ์ Dermcare MALASEB Shampoo (เดิร์มแคร์มาลาเซ็บแชมพู) เป็นแชมพู

ขจดัเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และยีสต ์ช่วยรักษาผิวหนงัอกัเสบจากการติดเช้ือรา ยีสต ์และ

แบคทีเรีย รักษาอาการคนัท่ีผิวหนังมีสะเก็ดคลา้ยรังแค รักษาอาการผิวหนงัมนัหรือมี

กล่ินตวั และช่วยปรับสภาพผวิหนงัใหแ้ขง็แรง 

Dermcare  

PYOHEX Shampoo 

 

o ผลิตภัณฑ์  Dermcare PYOHEX Shampoo (เดิร์มแคร์ไพโอเฮ็กแชมพู) : เป็นแชมพู

ขจดัเช้ือแบคทีเรีย ช่วยรักษาโรคผิวหนงัอกัเสบจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ใชร่้วมกบัการ

รักษาข้ีเร้ือนเปียกในสุนขั และช่วยปรับสภาพผวิหนงัใหแ้ขง็แรง 

Dermcare  

Aloveen Shampoo 

 

o ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Shampoo (เดิร์มแคร์อโลวีนแชมพู) เป็นแชมพูรักษา

โรคภูมิแพผ้ิวหนัง สําหรับสุนัขและแมวท่ีมีผิวแห้ง คนั และผิวแพง่้าย มีสารสกดัจาก 

Aloe vera ท่ีช่วยลดอาการคนั ให้ความชุ่มช้ืน และเสริมสร้างความแขง็แรงให้ผิวหนงั มี

ส่วนผสมของ Superfine colloidal oatmeal ช่วยลดสารระคายเคืองท่ีก่อให้เกิดการแพ้

ต่างๆ ลดอาการคนัจากสาเหตุต่างๆได ้

 

 

Dermcare  

Aloveen Conditioner 

 

o ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Conditioner (เดิร์มแคร์อโลวีนคอนดิชันเนอร์) เป็น

ครีมนวดโลชัน่บรรเทาอาการคนัท่ีเกิดจากภาวะภูมิแพผ้วิหนงั สาํหรับผิวแห้ง คนั และ

ผวิแพง่้ายใชท้าบนตวัสุนขัและแมวหลงัอาบนํ้าขณะขนเปียก โดยไม่ตอ้งลา้งออก มีสาร

สกดัจาก Aloe vera ท่ีช่วยลดอาการคนั ให้ความชุ่มช้ืน และเสริมสร้างความแขง็แรงให้

ผวิหนงั มีส่วนผสมของ Superfine colloidal oatmeal ช่วยลดสารระคายเคืองท่ีก่อให้เกิด

การแพต่้างๆ ลดอาการคนัจากสาเหตุต่างๆได ้ แกปั้ญหาขนพนักนั ขนเป็นสังกะตงั ลด

ฝุ่ นติดขน ไม่ทาํลายไขมนับนผวิหนงั 
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4) เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์เลีย้ง (Pharmaceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑ์ยาสําหรับสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงปัจจุบนับริษทั

ย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ี ภายใต้ตราสินค้า MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, 

MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN 

EAR DROPS และ PRABENGUARD 

Dermcare  

Natural Shampoo 

 

o ผลิตภัณฑ์  Dermcare Natural Shampoo (เดิ ร์มแคร์แนเชอรัลแชมพู) เป็นแชมพู

สาํหรับผิวแพง่้ายและบอบบาง (Hypoallergenic Shampoo) เหมาะกบัสุนขัและแมวท่ีมี

ผิวแพง่้ายและบอบบาง มีสารส่วนผสมของนํ้ ามนัมะพร้าวช่วยให้ขนนุ่มเงางาม  ลด

ปัญหาขนแหง้ ยุง่ หรือ พนักนั 

 

 

MOXCLAVET 

 

 

o ผลิตภัณฑ์ MOXCLAVET : เป็นยาปฏิชีวนะชนิดกิน สามารถออกฤทธ์ิกวา้ง จากฤทธ์ิ

ของยา 2 ชนิด คือ Amoxicillin และ Clavulanic acid สามารถยบัย ั้งเช้ือแกรมบวกและ

แกรมลบ มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนงัในสุนขั และแมว โรคการติดเช้ือใน

ช่องปาก และ การติดเช้ือของระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเช้ือ เช่น แผล ฝี หนอง ของ

เช้ือต่างๆ ทั้ ง น้ี  ยาป ฏิ ชีวน ะ ใน กลุ่ม  MOXCLAVET มีทั้ งห มด 4 ขน าด ได้แ ก่ 

MOXCLAVET DROP, MOXCLAVET 62.5, MOXCLAVET 125, MOXCLAVET 

250, MOXCLAVET 500 

  

ENROPHAR 

 

o ผลิตภัณฑ์ ENROPHAR ใช้เพ่ือรักษาการติดเช้ือทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และ

ทางเดินปัสสาวะ การติดเช้ือแทรกซ้อนของบาดแผลท่ีผิวหนงั และโรคหูอกัเสบ ท่ีเกิด

จากแบคทีเรียท่ีไวต่อยาปฏิชีวนะ Enrofoxacin ทั้งน้ี ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม ENROPHAR 

มีทั้งหมด 3 ขนาด ไดแ้ก่ ENROPHAR 15, ENROPHAR 50, ENROPHAR 150 

MARBOFLOX 

 

 

o ผลิตภัณฑ์ MARBOFLOX เป็นยาปฏิชีวนะท่ีใช้รักษาการติดเช้ือท่ีผิวหนัง เน้ือเยื่อ 

ทางเดิน ปั ส ส าวะ และท างเดิน ห ายใจใน สุ นัขและแมว ยาป ฏิ ชีวน ะ ใน กลุ่ม 

MARBOFLOX มี ทั้ งห ม ด  3  ข น าด  ได้แ ก่  MARBOFLOX-5 , MARBOFLOX-20 , 

MARBOFLOX-80 
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MYCLINGUARD 2.5% 

 

o ผลิตภัณฑ์ MYCLINGUARD 2.5% เป็นยากินฆ่าเช้ือท่ีใชใ้นการรักษาแผลหลุมท่ีลิ้น

ในปากในสุนขัและแมว 

CARPRO 5% 

 

o ผลติภัณฑ์ CARPRO 5% เป็นยาลดปวด ลดอกัเสบ ชนิดฉีด สาํหรับสุนขัและแมว 

 

CARPROPAIN 

 

o ผลิตภัณฑ์ CARPROPAIN เป็นยาลดปวด ลดอกัเสบ ชนิดกินสําหรับสุนขั มี 2 ขนาด 

ไดแ้ก่  CARPROPAIN-25 และ CARPROPAIN-75 

 

  FENAMAX TABLET 

 

o ผลิตภัณฑ์ FENAMAX TABLET เป็นยาลดปวด ลดอกัเสบ ชนิดกิน สาํหรับสุนขัและ

แมว สามารถใชใ้นการรักษาทั้งระยะสั้นหรือต่อเน่ือง 

OTOPET OINTMENT 

 

o ผลิตภัณฑ์  OTOPET เป็นยาหยอดหูท่ีมีส่วนผสมของยาฆ่าเช้ือและยาลดอักเสบ

สามารถใชรั้กษาการติดเช้ือของช่องหูท่ีเกิดจากเช้ือยีสตแ์ละแบคทีเรียท่ีไวต่อการรักษา

ดว้ยยาปฏิชีวนะ Gentamicin 

MARBOCIN EAR 

DROPS 

 

o ผลิตภัณฑ์ MARBOCIN EAR DROPS เป็นยาหยอดหูท่ีใชรั้กษาการติดเช้ือแบคทีเรีย 

และเช้ือยสีตท์ั้งส่วนของช่องหู ชั้นนอก และช่องหูชั้นใน 

PRABENGUARD 

 

 

o ผลิตภัณฑ์ PRABENGUARD เป็นยาถ่ายพยาธิแบบกิน ชนิดออกฤทธ์ิกวา้ง สามารถ

ถ่ายพยาธิไดท้ั้งพยาธิตวัแบนและพยาธิตวักลมในทางเดินอาหารของสุนขั และลูกสุนขั  
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5) อาหารสัตว์เลีย้ง (Pet Food) ปัจจุบนั บริษทัย่อย (อินเตอร์เพ็ททรินา) จาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียง

ภายใตต้ราสินคา้ “MARIA”  ซ่ึงเป็นอาหารสุนขัและแมวแบบพรีเม่ียม มีหลากหลายรสชาติและสูตรส่วนผสม รวม 9 ชนิด 

ใชว้ตัถุดิบเกรดเดียวกบัท่ีใชผ้ลิตอาหารคน เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรักสัตวเ์ล้ียง ท่ีตอ้งการเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพ

และความปลอดภยัของสัตวเ์ล้ียงเป็นพิเศษ นอกจากน้ี บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร

สําหรับสัตว์เล้ียงภายใต้ตราสินค้า “Monchou” ซ่ึงเป็นอาหารสุนัขและแมวท่ีใช้วตัถุดิบท่ีปราศจากส่วนผสมจากข้าว 

ขา้วโพด แป้งสาลี (Grain-Free) เหมาะสาํหรับสุนขัและแมวท่ีแพอ้าหารประเภทธญัพืช 

MARIA for Dogs  

 

MARIA for Cats  

 

o ผลติภัณฑ์  MARIA  (มาเรีย) เป็นผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียงในระดบั Premium Quality 

Human Grade ซ่ึงผลิตจากเน้ือไก่และเน้ือปลาจริง พัฒนาโดยสัตวแพทย์และนัก

โภชนาการ ด้วยแนวคิด “Authentic Pet Food” ซ่ึงมีลกัษณะท่ีสําคญั คือ ผลิตจากเน้ือ

จริง (Real Meat) เกรดเดียวกบัท่ีใชผ้ลิตอาหารคน ไม่มีการใชว้ตัถุกนัเสีย (Preservative 

Free) มี Prebiotic ท่ีจะช่วยดูแลสุขภาพของระบบย่อยสารอาหาร เสริมการทาํงานของ

ระบบภูมิคุม้กัน ปราศจากส่วนผสมจากแป้งจากขา้วโพด ขา้วสาลี ถัว่เหลือง (Grain-

Free) เหมาะสาํหรับสุนขัและแมวท่ีแพอ้าหารประเภทธญัพืช มีหลายสูตรส่วนผสม โดย

แยกเป็นอาหารสุนขัและแมว ดงัน้ี 

ผลิตภณัฑอ์าหารสาํหรับสุนขั  

o มาเรีย ปลาทูน่า ปลาแซลมอนและปลาข้าวสารในนํ้ าเกรว่ี (Tuna with Salmon, 

Shirasu in Gravy) 

o มาเรีย ไก่กบัผกัในนํ้าเกรวี (Chicken with Vegetable in Gravy) 

o มาเรีย ไก่และปลาทูน่าในนํ้าเกรว่ี (Chicken and Tuna in Gravy) 

o มาเรีย ปลาทูน่าและตบัในนํ้าเกรว่ี (Tuna and Liver in Gravy) 

o มาเรีย ไก่และตบัในเจลล่ี (Chicken and Liver in Jelly) 

ผลิตภณัฑอ์าหารสาํหรับแมว 

o มาเรีย ไก่และปลาคตัสึโอะบุชิในนํ้าเกรว่ี (Chicken and Katsuobushi in Gravy) 

o มาเรีย ปลาทูน่าและปลาขา้วสารในนํ้าเกรว่ี (Tuna and Shirasu in Gravy) 

o มาเรีย ไก่และปลาแซลม่อนในนํ้าเกรว่ี (Chicken and Salmon in Gravy) 

มาเรีย ปลาทูน่าและปลาแซลม่อนในนํ้าเกรว่ี (Tuna and Salmon in Gravy) 

Monchou for Dogs 

 

 

o ผลิตภัณฑ์ Monchou (มองชู) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เล้ียง ซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบ

เน้ือสัตวแ์ท ้ปราศจากส่วนผสมจากแป้งจากขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลี (Grain-Free) มีหลาย

สูตรส่วนผสม โดยแยกเป็นอาหารสุนขัและแมว ดงัน้ี 

ผลิตภณัฑอ์าหารสาํหรับสุนขั  

o อาหารเปียกสําหรับสุนัข (ชนิดซอง) มีรสชาติและสูตรส่วนผสม 7 ชนิด ไดแ้ก่ ไก่

หน้าเน้ือเป็ดในนํ้ าเกรว่ี ปลาทูน่าและตบัไก่ในนํ้ าเกรว่ี ไก่และตบัไก่ในนํ้ าเกรว่ี ไก่

และปลาทูน่าในเจลล่ี ไก่หนา้เน้ือแกะในเจลล่ี ไก่หนา้ไข่กบัชีสในเจลล่ี และไก่หนา้

ไข่ในนํ้าเกรว่ี 

o อาหารเปียกสาํหรับสุนขั (ชนิดกระป๋อง) มีรสชาติและสูตรส่วนผสม 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
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6) แผ่นรองซับสําหรับสัตว์เลีย้ง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภณัฑแ์ผ่นรองซบัปัสสาวะหรือส่ิงขบัถ่ายสาํหรับสุนขั 

แมว และสตัวเ์ล้ียงทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ภายใตต้ราสินคา้ Raku Pad 

 

 

 

Monchou for Cats 

 

 

 

ปลาทูน่าหนา้ตบัไก่ในเจลล่ี ไก่หนา้หอยแมลงภู่ในนํ้าเกรว่ี ไก่หนา้ปลาแซลมอนใน

นํ้าเกรว่ี ไก่หนา้ตบัไก่ในนํ้าเกรว่ี และไก่และปลาทูน่ามูซ 

o อาหารแห้งสําหรับสุนขั (ชนิดถุง) มีรสชาติและสูตรส่วนผสม 2 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาทู

น่าสําหรับสุนัขโตพนัธุ์กลาง (Adult Medium Breed) และปลาทูน่าสําหรับสุนัขโต

พนัธุ์เลก็ (Adult Small Breed) 

ผลิตภณัฑอ์าหารสาํหรับแมว 

o อาหารเปียกสาํหรับแมว (ชนิดซอง) มีรสชาติและสูตรส่วนผสม 7 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาทู

น่าหน้ากุ้งในนํ้ าเกรว่ี ปลาทูน่าหน้าปลาทรายแดงในนํ้ าเกรว่ี ปลาทูน่าหน้า

ปลาแซลมอนในเจลล่ี ปลาแมคเคอเรลหน้าปลาเก๋าในนํ้ าเกรว่ี ปลาทูน่าหน้าปลา

ทรายขาวในเจลล่ี ไก่หนา้ปลาทูน่าในนํ้ าเกรว่ี และปลาทูน่าหนา้ปลาแอนโชว่ีในนํ้ า

เกรว่ี 

o อาหารเปียกสําหรับแมว (ชนิดกระป๋อง) มีรสชาติและสูตรส่วนผสม 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

ปลาทูน่าหน้าปลาแอนโชว่ีในนํ้ าเกรว่ี ไก่หน้าปลาคตัสึโอะบุชิในนํ้ าเกรว่ี ปลาทู

น่ามูซหน้าไก่ ปลาทูน่าหน้าปลากระพงในเจลล่ี ปลาทูน่าหน้าปลาขา้วสารในนํ้ า

เกรว่ี และปลาทูน่าหนา้หอยแมลงภู่ในนํ้าเกรว่ี 

o อาหารแห้งสําหรับแมว (ชนิดถุง) มีรสชาติและสูตรส่วนผสม 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาทู

น่าและไก่คูซีนสาํหรับแมวขนยาว (Adult Long Hair) ปลาทูน่าคลาสสิกสาํหรับแมว

ขนสั้น (Adult Short Hair) และปลาทูน่าสาํหรับลูกแมว (Kitten) 

 

Raku Pad  

 

 

o ผลิตภัณฑ์   Raku Pad เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับท่ีมีจุดเด่นในด้านการเก็บกล่ิน

ปัสสาวะไดดี้ แหง้ไว ทนทาน และฉีกขาดยาก 
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2.2.2.2 ผลิตภัณฑ์สําหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)  

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการเล้ียงปศุสัตวเ์พ่ือการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็นต้น โดยเน้นผลิตภณัฑ์สารผสม

ล่วงหน้า (Premix) ประเภทแร่ธาตุและเอนไซม์ ท่ีส่งเสริมการเล้ียงสัตวเ์พ่ือการบริโภคโดยลดการใชย้าปฏิชีวนะ อยู่บน

พ้ืนฐานของแนวคิดอาหารปลอดภยั (Food Safety) ซ่ึงโรงงานผลิตอาหารสัตว ์หรือฟาร์มเล้ียงปศุสตัวค์รบวงจรท่ีมีการเล้ียง

ตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ านิยมใช้สารผสมล่วงหน้าเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑ์สุขศาสตร์และ

ผลิตภณัฑย์าปฏิชีวนะหลายชนิดสาํหรับใชใ้นฟาร์มเล้ียงปศุสัตวเ์พ่ือช่วยให้การเล้ียงปศุสัตวมี์ประสิทธิภาพและมีผลผลิตท่ี

ดียิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี 3 ประเภท ประกอบดว้ย  

• ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย : ไดแ้ก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) สําหรับสัตวภ์ายใตต้ราสินคา้ 

MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และ

ผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ภายใตต้ราสินคา้ OCLAY  

• ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอ่ืนท่ีบริษัทย่อยซื้อมาเพ่ือจาํหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า : ไดแ้ก่ สารผสมล่วงหน้า

(Premix) เช่น  MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เป็ น ต้น  ผลิตภัณ ฑ์ สุ ขศาส ตร์ ECOTRU 

EXTRA และยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในการรักษาสัตว ์เช่น Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, 

Tarlosin, Ceftiofur Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็นตน้  

ทั้งน้ี ผลิตภณัฑส์ารผสมล่วงหนา้ (Premix) และผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือมาเพ่ือจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้

นั้นไม่มีผลิตภณัฑใ์ดท่ีมีชนิดและคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัยอ่ย 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

1)   ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix)  

MaxiGut Powder 

 

o ผลิตภณัฑ์ MaxiGut Powder : เป็นผลิตภณัฑ์แร่ดินท่ีสกดัจากสาหร่าย เพ่ือเสริมสร้าง

ความแข็งแรงของระบบลาํไส้ ช่วยลดอาการทอ้งเสียและลดอตัราการใชย้าปฏิชีวนะ

ในลูกสุกร 

 

 

MaxiMune Solution

 

o ผลิตภัณฑ์ MaxiMune Solution : เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของ

สตัวใ์หแ้ขง็แรง 

 

 

MaxiDigest Solution 

 

o ผลิตภณัฑ์ MaxiDigest Solution : เป็นผลิตภณัฑ์ส่งเสริมระบบการย่อยอาหาร ช่วย

เพ่ิมการหลัง่ของเอนไซม ์ และเพ่ิมความแขง็แรงของตบั 
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  MaxiLyte Tab 

 

o ผลิตภณัฑ์ MaxiLyte Tab : เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยคงสมดุลของนํ้ าและอิเล็กโทรไลต ์

รวมถึงลดการสูญเสียแร่ธาตุท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย                                                                                                                                   

MaxiGut Paste Tube 

 

o ผลิตภณัฑ์ MaxiGut Paste Tube : เป็นผลิตภณัฑ์ป๊ัมปากสําหรับลูกสุกรแรกเกิด เพ่ือ

แกปั้ญหาทอ้งเสียแทนการใชย้าปฏิชีวนะชนิดฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 

Mfeed 

 

o ผลิตภณัฑ ์MFeed: เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของแร่ดินและแร่ธาตุ ใชผ้สมในอาหาร

สตัวเ์พ่ือปรับสมดุลลาํไส้ ช่วยลดอาการทอ้งเสียและเสริมประสิทธิภาพการเล้ียงสตัว ์

 

PRORELEASE 3X 

 
 

o ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE 3X : เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเอนไซมช์นิดรวมเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการยอ่ยอาหารในระบบทางเดินอาหารของสัตว ์ทาํใหส้ามารถดึง

สารอาหารจากแหล่งวตัถุดิบไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ ช่วยลดตน้ทุนอาหารสตัว ์

o ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE 3XP : เป็นผลิตภณัฑเ์อนไซมช์นิดรวมท่ีเสริมดว้ยเอนไซม์

ชนิดไฟเทสทาํใหส้ตัวไ์ดรั้บสารอาหารและแร่ธาตุท่ีจาํเป็นต่อร่างกายมากข้ึน 

PRORELEASE Pro 3 

 

o ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE Pro 3 : เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเอนไซมช์นิดโพรที

เอส (Protease) มีคุณสมบัติช่วยย่อยสลายโปรตีนให้มีขนาดเล็ก ทําให้สัตว์ได้รับ

สารอาหารประเภทกรดอะมิโนมากข้ึน 

 

PRORELEASE P5000 

 

o ผลิตภณัฑ์ PRORELEASE P5000 : เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของเอนไซม์ชนิดไฟ

เทส (Phytase) ช่วยยอ่ยแหล่งอาหารท่ีไดจ้ากพืช ซ่ึงสัตวบ์างชนิดไม่สามารถยอ่ยและ

ดูดซึมสารอาหารจากแหล่งวตัถุดิบท่ีมาจากพืชได ้เช่น สุกร ไก่ เป็นตน้ 

BUTYRICA 

 

o ผลิตภณัฑ์ BUTYRICA : เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยลดอาการอกัเสบของผนังลาํไส้ ปรับ

สมดุลและเพ่ิมความแขง็แรงของระบบทางเดินอาหาร และช่วยลดอตัราการเกิดอาการ

ทอ้งเสียในปศุสตัว ์

o ผลิตภณัฑ ์EDG-SP : ผลิตภณัฑส์ารสกดัจากบีทรูท ช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ

แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรคทอ้งเสียในสตัว ์



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย/์ 2.2 การประกอบธุรกิจ/ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 29 

2) ผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ (Hygiene) 

3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) 

เป็นผลิตภณัฑ์ยาปฏิชีวนะสําหรับปศุสัตว ์มีทั้งรูปแบบฉีด ละลายนํ้ า หรือผสมอาหาร เพ่ือใชใ้นการรักษา

โรคท่ี เกิดจากการติดเช้ือแบคที เรีย ได้แก่  Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur 

Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็นตน้ โดยบริษทัยอ่ยสั่งซ้ือยาปฏิชีวนะจากผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย

ยาสําหรับสัตวใ์นประเทศ เพ่ือให้สินคา้มีความหลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

ครอบคลุมมากข้ึน  

คลงัสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้ริหารจดัการคลงัสินคา้และจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ดว้ยตนเอง แต่ไดว้่าจา้ง

ผูใ้ห้บริการจากภายนอก คือ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั (“ซิลลิคฟาร์มา”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือไม่ไดเ้ป็น

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการแทนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 เป็นตน้มา โดยมีขอบเขตบริการครอบคลุม

ตั้งแต่การจดัเก็บสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงั การดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ การจดัส่งและรับคืนสินคา้ การ

ติดตามสินคา้ การเปิดบญัชีลูกคา้ใหม่ การควบคุมสินเช่ือ การวางบิลและการรับชาํระเงินค่าสินคา้ และการจดัทาํรายงาน

ต่างๆ สําหรับการกระจายสินค้าในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย ในทุกช่องทางการจาํหน่าย ซ่ึงรวมถึงช่องทาง

ออนไลน์ โดยใช ้Social Network ต่างๆ ของบริษทั 

สินคา้ท่ีบริษทัจดัหามาเพ่ือจาํหน่ายทั้งจากในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ จะถูกส่งจากซพัพลายเออร์หรือ

ผูผ้ลิตมาเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้สหัสวตัของซิลลิคฟาร์มา ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/2, 99/19-20 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม 23 ตาํบล

บางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยฝ่ายจดัซ้ือของบริษทัจะประสานงานกบัซัพพลายเออร์หรือผูผ้ลิต

สินคา้ เพ่ือแจง้กาํหนดการส่งสินคา้ รายละเอียดสินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัคลงัสินคา้ล่วงหนา้ก่อนวนัส่งสินคา้เขา้

คลงัสินคา้  และเม่ือสินคา้มาถึงคลงัสินคา้ เจา้หนา้ท่ีของซิลลิคฟาร์มา จะดาํเนินการตามขั้นตอนการควบคุมการรับสินคา้เขา้

คลงัสินคา้ตามมาตรฐานและวิธีการปฏิบติังานของซิลลิคฟาร์มา เช่น การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การถ่ายรูปสินคา้ 

การนาํสินคา้ออกจากรถบรรทุก การนบัจาํนวนสินคา้ การตรวจสอบสภาพสินคา้จากภายนอก การเก็บตวัอยา่งสินคา้ และ

การรับสินคา้เขา้เกบ็ในคลงัสินคา้ เพ่ือรอคาํสัง่ปล่อยหรือกระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไป 

OCLAY 

 

ผลติภัณฑ์ผงแป้งเพ่ือสุขศาสตร์ (Sanitary Clay) 

o ผลิตภณัฑ์ OCLAY : เป็นผลิตภณัฑ์แป้งสุขอนามยัท่ีมีคุณสมบติัเป็นแร่ดินเพ่ือดูดซับ

ความช้ืน ลดปริมาณของเช้ือแบคทีเรียสะสมบนพ้ืนผวิในโรงเล้ียงสุกร นอกจากน้ี ยงัมี

คุณสมบติัในการลดปริมาณก๊าซแอมโมเนียในโรงเรือนปศสุตัว ์

ECOTRU EXTRA 

 

ผลติภัณฑ์สารบําบัดของเสีย 

o ผลิตภณัฑ์ ECOTRU EXTRA : เป็นจุลินทรียบ์าํบัดนํ้ าเสียในรูปแบบผง และช่วยลด

แอมโมเมียภายในโรงเรือนปศุสตัว ์ 
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ในดา้นการกระจายสินคา้หรือการจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามช่องทางการจดัจาํหน่าย

ต่างๆ นั้น เม่ือบริษทัไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้แลว้ เจา้หน้าท่ีประสานงานขาย (Sale Administration) ของบริษทัจะ

ดาํเนินการตรวจสอบรายช่ือลูกค้า รายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า และโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ เพ่ือกรอก

แบบฟอร์มคาํสั่งซ้ือ และแบบฟอร์มการเปิดบญัชีลูกคา้ใหม่ (กรณีลูกคา้ใหม่) พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งให้

ซิลลิคฟาร์มา เพ่ือดําเนินการจัดส่งสินค้าตามคาํสั่งซ้ือให้แก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ซ่ึงซิลลิคฟาร์มา 

ดาํเนินการจดัส่งสินคา้ทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตย ์ในกรณีท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้ภายในเวลา 16.00 น. สาํหรับการจดัส่งสินคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซิลลิคฟาร์มาจะดาํเนินการจดัส่งเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้โดยประมาณภายใน 1 วนัทาํ

การนบัจากวนัสั่งซ้ือ (T+1) และสาํหรับการจดัส่งสินคา้ไปยงัต่างจงัหวดั ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนั

สั่งซ้ือ (T+3) และในกรณีท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้ภายหลงัเวลา 16.00 น. ก็จะไดรั้บสินคา้ถดัจากวนัดงักล่าวขา้งตน้อีก 1 วนัทาํ

การ (T+2 หรือ T+4) ทั้งน้ี การจดัส่งสินคา้ของซิลลิคฟาร์มา ครอบคลุมถึงการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ในกรณีต่างๆ เช่น 

สินคา้ชาํรุด เสียหาย ไม่ตรงกบัคาํสัง่ซ้ือ เป็นตน้  

ซิลลิคฟาร์มาเป็นผูอ้นุมติับญัชีลูกคา้และให้วงเงินเครดิตเทอมแก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามนโยบายและ

ขั้นตอนการปฏิบติังานของซิลลิคฟาร์มา ซ่ึงซิลลิคฟาร์มาเป็นผูว้างบิลและเรียกเก็บเงินค่าสินคา้จากลูกคา้ของบริษทัและ

บริษทัย่อย โดยบริษทัจะบันทึกซิลลิคฟาร์มาเป็นลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินค่าสินคา้ไปท่ีซิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียวตาม

ระยะเวลาเครดิตเทอมท่ีบริษทัให้แก่ซิลลิคฟาร์มา นอกจากน้ี ซิลลิคฟาร์มามีระบบการรายงานขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐาน รวดเร็ว 

สมํ่าเสมอ และทนัต่อความตอ้งการ เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บทราบขอ้มูลความเคล่ือนไหวดา้นต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายงาน

การขาย ขอ้มูลสตอ็กสินคา้ประเภทต่างๆ ขอ้มูลการจดัส่งและรับคืนสินคา้จากลูกคา้ รายงานอายลูุกหน้ีการคา้คา้งชาํระ เป็น

ตน้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการและการวางแผนดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ทั้งน้ี ซิลลิคฟาร์มาเป็นผูน้าํดา้นการจดัจาํหน่ายเวชภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาค

เอเซีย โดยกลุ่มซิลลิคฟาร์มา มีการดาํเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ 70 ปี และมีการจดทะเบียนจดัตั้งเป็น

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั เม่ือปี 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 2 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้

จาํนวน 328 ลา้นบาท ถือหุ้นโดยซิลลิค ฟาร์มา โฮลด้ิง ลิมิเต็ด (บริษทัสัญชาติมาเลเซีย) ร้อยละ 99.9994 โดยในปี 2561 

ซิลลิคฟาร์มา มีรายไดร้วม 56,764 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม 21,203 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 19,739 ลา้นบาท และมีส่วนของผู ้

ถือหุน้ 1,464 ลา้นบาท2

3 ซิลลิคฟาร์มามีการให้บริการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งและการกระจายสินคา้ เช่น ยา 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์และวสัดุการทดลองทางคลินิก บริการดูแลดา้นการขายและการตลาด จนถึงการให้บริการครบวงจร

ไปยงัร้านคา้ปลีก โดยมีเครือข่ายและส่ิงอาํนวยความสะดวกใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้บริการแก่ แพทย ์

โรงพยาบาล ร้านขายยา และคลินิกกว่า 290,000 แห่ง3

4 มีความเช่ียวชาญและนวตักรรมท่ีทันสมัยในการบริหารจดัการ

ด้านโลจิสติกส์ ทั้ งระบบสต็อกสินค้า ระบบจดัการคาํสั่งซ้ือ ระบบจดัส่ง ระบบวางบิล ซ่ึงการว่าจ้างซิลลิคฟาร์มา จะ

สามารถช่วยให้บริษทัมีระบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีดีและมีมาตรฐาน สามารถตรวจเช็คสินคา้ในคลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การจดัส่ง

สินคา้มีความสะดวก รวดเร็ว สินคา้ส่งถึงมือลูกคา้ในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกาํหนดเวลา และยงัช่วยลดความเส่ียงจาก

การจดัเก็บหน้ี (รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสัญญาแต่งตั้งตวัแทนกระจายสินคา้ (Distribution Agreement) แสดงอยูใ่นส่วน

ท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ / 5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ / ขอ้ยอ่ย 5.4.4 (1) สญัญาแต่งตั้งตวัแทนกระจายสินคา้) 

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

4 ท่ีมา : ขอ้มูลจาก http://www.zuelligfirst.com 
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ใบอนุญาตท่ีสําคญัในการประกอบธุรกจิ 

 การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเก่ียวขอ้งกบัการจดัจาํหน่ายและการนาํเขา้ผลิตภณัฑด์า้นอาหารและ

ยา ซ่ึงตอ้งมีใบอนุญาตท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัน้ี  

ผู้ได้รับใบอนุญาต ใบอนุญาต 

บริษทั : 1.  ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) เลขท่ี 10-3-21349 จาก

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

2.  ใบอนุญาตนาํหรือสั่งยาแผนปัจจุบนัเขา้มาในราชอาณาจกัร (น.ย.2) เลขท่ี กท 26/2549 

จาก อย.โดยใบอนุญาตกาํหนดตอ้งมีเภสัชกรชั้นหน่ึงปฏิบติังานประจาํในบริษทัเพ่ือทาํ

หนา้ท่ีควบคุมยาท่ีนาํหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามตาํรับยาท่ี

ไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัฉลาก ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัใบรับรอง

ของผูผ้ลิตแสดงรายละเอียด การวิเคราะห์ยา และเอกสารกาํกบัยา ควบคุมการทาํบญัชี

ยาและการเก็บยาตวัอยา่ง ควบคุมการนาํหรือสั่งยาเขา้มาในราชอาณาจกัร และควบคุม

การจดัเกบ็ยาท่ีนาํหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร ณ สถานท่ีเกบ็ยา เป็นตน้ 

3.  ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.8)  เลขท่ี กท 15/2560 จาก อย.โดยใบอนุญาต

กาํหนดตอ้งมีเภสัชกรชั้นหน่ึงปฏิบติังานประจาํในบริษทัเพ่ือทาํหนา้ท่ีควบคุมการแยก

เก็บยา ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัฉลาก ควบคุมการทาํบญัชียา ควบคุมการขายส่งยา

แผนปัจจุบนั เป็นตน้ 

4.  ใบอนุญาตนาํเขา้ซ่ึงอาหารสตัว ์(บ.น.ส.1) เล่มท่ี 34 ฉบบัท่ี 26/2559 จากกรมปศุสตัว ์

5.  ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์(บ.ข.ส.1) เล่มท่ี 274 ฉบบัท่ี 3292/2559 จากกรมปศุสตัว ์

อินเตอร์เวทตา้ : 1.  ใบอนุญาตนาํเขา้ซ่ึงอาหารสตัว ์(บ.น.ส.1) เล่มท่ี 34 ฉบบัท่ี 29/2559 จากกรมปศุสตัว ์

2.  ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์(บ.ข.ส.1) เล่มท่ี 180 ฉบบัท่ี 483/2558 จากกรมปศุสตัว ์

3.  ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.8) เลขท่ี กท 11/2561 จาก อย. โดยใบอนุญาต

กาํหนดตอ้งมีเภสัชกรชั้นหน่ึงปฏิบติังานประจาํในบริษทัเพ่ือทาํหนา้ท่ีควบคุมการแยก

เก็บยา ควบคุมการปฏิบติัเก่ียวกบัฉลาก ควบคุมการทาํบญัชียา ควบคุมการขายส่งยา

แผนปัจจุบนั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยนํามาจาํหน่ายได้รับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทุกผลิตภณัฑ ์โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐานและผลิตภณัฑไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นมาแลว้จากผูผ้ลิตนั้นๆ สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์สัง่ซ้ือหรือสัง่ผลิตจากต่างประเทศและบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นผูน้าํเขา้

มาเองนั้น ก่อนการนาํเขา้มาเพ่ือจาํหน่าย บริษทัหรือบริษทัย่อยตอ้งดาํเนินการขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตอ้งไดรั้บอนุญาตนาํเขา้จาก อย. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางตอ้งขอจดแจง้เคร่ืองสําอางกบั 

อย. ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหารสัตว ์สารผสมล่วงหนา้และผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์สาํหรับสัตว ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตนาํเขา้

จากกองควบคุมอาหารและยาสตัว ์กรมปศุสตัว ์ และยาสตัว ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตนาํเขา้จาก อย. เป็นตน้ 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1) นาํเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมคีุณภาพสูง 

บริษทัเช่ือว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จและการเติบโตอย่างย ัง่ยืนทางธุรกิจ คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์  ท่ี

ช่วยสร้างความพึงพอใจและอตัราการซ้ือซํ้ าของลูกคา้ รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ การนาํเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรม

ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัให้ความสําคญักบัการคิดคน้ พฒันา และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีดีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพสูง ไดม้าตรฐานและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัในตลาด และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครบถว้น 

บริษทัมีนโยบายคดัเลือกและว่าจา้งผูผ้ลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน สามารถ

ผลิตและจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามส่วนประกอบท่ีบริษทัตอ้งการ ซ่ึงเป็นสูตรและการผลิตเฉพาะ

ของบริษทั รวมทั้งมีการทดสอบผลิตภณัฑ์ทุกชนิดก่อนการวางตลาด เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดี มีคุณภาพ และ

เช่ือถือได ้อนัเป็นการเสริมสร้างแบรนด์สินคา้ของบริษทัให้มีความแขง็แกร่ง และมีศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว ใน

ส่วนของการจดัหาผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากภายนอกเพ่ือมาจาํหน่ายนั้น บริษทัมีการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีเช่ือถือได ้ภายใตก้าร

ผลิตท่ีไดม้าตรฐานและไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ 

นอกจากน้ี บริษทัมีการติดตามและวิเคราะห์สภาวะตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการสรร

หาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด กระแสความนิยมและความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

ผูบ้ริโภค รวมทั้งเพ่ือการใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑใ์ดม้ากข้ึน  

2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 

บริษทัมุ่งเน้นการทาํการตลาดเพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัในวงกวา้ง เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เช่ือมัน่ และจดจาํตราสินคา้ของบริษทั ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าการทาํการตลาดเพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจในสุขภาพมากข้ึน จะส่งผลดีต่อ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทั โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของบริษทั มีส่วนประกอบของสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ 

มากมาย ท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปผ่านทางผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติและ

ประสิทธิภาพของส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ่ึงบริษทัมีการนาํเสนอความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองเป็น

ประจาํ เพ่ือสร้างความสนใจแก่ผูบ้ริโภคผ่านการทาํการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การให้ขอ้มูลทางวิชาการ การ

เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ และคุณประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละผลิตภณัฑ ์ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ผา่นส่ือต่างๆ อาทิ นิตยสาร 

แผน่พบั โบรชวัร์ รายการโทรทศัน์ และเวบ็ไซตต่์างๆ เป็นตน้ รวมถึงการให้ตวัอยา่งสินคา้เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการทดลองใช้

ผลิตภณัฑ ์และความตอ้งการในผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัมีรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต  

บริษทัมีการประชาสัมพนัธสิ์นคา้และส่งเสริมการขายผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทาํให้เกิดการติดต่อส่ือสาร

กบัลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook : Interpharma Thailand, Instagram : 

interpharmaofficial, Line@ ID: @interpharma เป็นตน้ ช่องทางซ้ือสินคา้ออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์www.interpharmastore.com 

รวมทั้งจดัให้มี Call Center  ทางโทรศพัท์หมายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999 เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้

ในการติดต่อกบับริษทัไดโ้ดยตรง ซ่ึงลูกคา้สามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์แสดงความคิดเห็น แนะนาํ ติชม 
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หรือแจง้ปัญหาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ เพ่ือรับทราบความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย และรับทราบปัญหาเพ่ือการ

แกไ้ขปรับปรุงต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ในระยะยาว 

3) ขยายช่องทางจาํหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ  

บริษทัมีเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตเป็นบริษทัชั้นนาํในการนาํเสนอผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  และจะขยาย

ช่องทางจดัจาํหน่ายและทาํการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ได้

ง่าย ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฉพาะในประเทศผา่นช่องทางการจาํหน่ายต่างๆ ท่ีครอบคลุมทั้ง

สถานพยาบาล ร้านค้า ร้านขายยา เครือข่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงตาม

แผนการสร้างความเติบโตในอนาคต บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทั

ไปยงัตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพ่ือเป็นโอกาสในการเพ่ิมยอดขายให้แก่บริษทั โดยวางแผนการทาํการตลาดและการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัทุกผลิตภณัฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศอ่ืนๆ

ในเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต ้และจีน เป็นตน้ รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจในการเปิดตลาดในภูมิภาคยุโรป และ

อเมริกา 

ทั้งน้ี บริษทัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของการทาํการตลาดในต่างประเทศ ท่ีไดเ้ร่ิมวางรากฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะใน

ดา้นบุคลากร ความรู้ ความเขา้ใจ ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ และกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํการคา้ใน

ประเทศนั้นๆ ซ่ึงบริษทัมุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ เครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการเขา้ร่วมงาน

สัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจาํหน่ายสินคา้ใน

ต่างประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นตน้ เพ่ือเป็นการสํารวจตลาดและสร้าง

โอกาสในการเขา้สู่ตลาดของประเทศนั้นๆ   

4) เพ่ิมผลิตภัณฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ 

บริษทัให้ความสําคญักบัการพฒันา คิดคน้ และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมมากข้ึน โดยบริษทัจะไดป้ระโยชน์จากกลุ่มลูกคา้

เดิมท่ีช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์เดิมของบริษทัอยูแ่ลว้ ทาํให้เกิดความสนใจซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมฐาน

ลูกค้าใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย ซ่ึงในแต่ละปีบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงแต่ละ

ผลิตภณัฑมี์คุณประโยชน์แตกต่างกนัไปและสามารถครอบคลุมการดูแลดา้นสุขภาพและความงามไดม้ากข้ึน  

โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า YUUU ไดแ้ก่  ยาสี

ฟัน และมูสทาํความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Interpharma ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ PreMI (ผลิตภณัฑ์ควบคุม

ระดบัไขมนั) ผลิตภณัฑ ์PreBO (ผลิตภณัฑช่์วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภณัฑ ์Multivitamin (ผลิตภณัฑวิ์ตามินรวม) เป็น

ตน้ รวมทั้งไดเ้พ่ิมการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ Raku Pad ซ่ึงเป็นแผ่นรองซับสําหรับสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดข้ยายธุรกิจไปในผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียง โดยในเดือนมีนาคม 2561 ไดมี้การจดัตั้งบริษทั อินเตอร์ 

เพท็ทรินา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง บริษทั กบั บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ดา้นอาหารสัตวเ์ล้ียง โดยไดอ้อกผลิตภณัฑ์อาหารสุนัขและแมวระดบัพรีเม่ียม ภายใตต้ราสินคา้ MARIA เพ่ือ

ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เล้ียง ท่ีต้องการความใส่ใจเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัเป็นพิเศษ ซ่ึงการเพ่ิม

ผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ืองดงักล่าว ทาํให้บริษทัสามารถขยายฐานของผลิตภณัฑใ์ห้ครอบคลุมในตลาดมากข้ึน รวมทั้งการ

ดาํเนินการทางการตลาดเพ่ือให้ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน จะช่วยส่งเสริมให้รายไดข้องบริษทั

เติบโตเพิ่มข้ึนในอนาคต 
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5) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการสร้างแบรนด์ให้มคีวามแขง็แกร่ง 

 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง ด้วยการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภณัฑใ์ห้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษทัชั้นนาํในการนาํเสนอผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพ โดยให้

ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีดีเยี่ยม เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัประสบความสําเร็จในการคน้ควา้และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่น หลากหลาย และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในตลาด เช่น การนํา

เทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้โปรไบโอติก (Probiotic) และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ท่ี

บริษัทคิดค้นข้ึน เพ่ือสร้างความสมดุลในระบบของร่างกาย ป้องกันโรค และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน ซ่ึงสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้ใส่ใจดูแลสุขภาพ เพ่ือการมีสุภาพท่ีดี ชะลอวยั และมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึนได้

เป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัไดร่้วมมือกบัคู่คา้ท่ีเป็นผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ให้กบับริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ

พฒันาสูตรการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณประโยชน์เพ่ิมข้ึน สร้างความ

น่าเช่ือถือและการยอมรับในตลาดมากข้ึน อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงและความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ 

INTERPHARMA ดว้ยการมีสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากบัผลิตภณัฑแ์บรนดช์ั้นนาํ ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าการให้การวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีดีและต่อเน่ือง จะทาํให้บริษทัมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัใน

ระยะยาว 

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจาํหน่ายในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์เก่ียวเน่ืองกบัการขยายตวัหรือการเติบโตของ

อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ตลาดวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ผลิตภณัฑดู์แลผิวพรรณ ตลาดผลิตภณัฑดู์แล

ช่องปาก ตลาดยา และตลาดธุรกิจสตัวเ์ล้ียง โดยภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรมสรุปไดด้งัน้ี 

1) ตลาดวติามินและผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

ตลาดวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Vitamins and Dietary Supplements) ในประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจากผูบ้ริโภคในประเทศหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน การทาํใหต้นเองดูดีทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่

วยัรุ่น จากการดูแลตวัเองทั้งการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ การเลือกเคร่ืองสาํอางท่ีใช ้และการใชค้รีมบาํรุงผิวพรรณต่างๆ 

ควบคู่กบัการออกกาํลงักาย เพ่ือทาํให้มีสุขภาพท่ีดี ดงันั้น วิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารต่างๆ จึงไดรั้บความสนใจมาก

ข้ึน ไม่ใช่เฉพาะคนท่ีมีปัญหาสุขภาพและผูสู้งอายเุท่านั้น แต่รวมถึงคนท่ีอยากมีสุขภาพดีทุกเพศทุกวยั ซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริโภค

มีความรู้มากข้ึน สามารถรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายโดยเฉพาะส่ือ

สังคมออนไลน์ จึงมีพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางการเลือกบริโภควิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีซับซ้อนข้ึน 

เช่น เน้นสรรพคุณวิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กันต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเติมเต็มความ

ตอ้งการดา้นความงามและการใชชี้วิตประจาํวนั รวมทั้งการท่ีสังคมไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุละมีจาํนวนผูสู้งอายมุากข้ึน 

ส่งผลดีต่อแนวโนม้การเติบโตของตลาดวิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในอนาคต โดยผูป้ระกอบการต่างเนน้ผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเฉพาะดา้นมากข้ึน เช่น ผลิตภณัฑเ์พ่ือบาํรุงกระดูกและขอ้ เพ่ือบาํรุงสมอง เพ่ือบาํรุงและช่วย

ซ่อมแซมเซลส์ส่วนท่ีสึกหรอ บาํรุงหวัใจ เพ่ือควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือด เพ่ือชะลอวยัและต่อตา้นอนุมูลอิสระ เป็นตน้  

 

 

 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย/์ 2.2 การประกอบธุรกิจ/ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 35 

แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของประเทศไทยปี 2559 และประมาณการปี 2560 - 2564 

  
ท่ีมา : EuroMonitor International, October 2016 Vitamins and Dietary Supplements in Thailand. 

จากรายงาน EuroMonitor International, October 2016 Vitamins and Dietary Supplements in Thailand ระบุว่า ตลาด

วิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยในปี 2561 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 62,358 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 

7.1 จากปี 2560 ท่ีมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 58,220 ลา้นบาท โดยตลาดวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแบ่งยอ่ยออกเป็น 

4 ตลาด ประกอบดว้ย ตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทซุปไก่สกดัหรือรังนกสกดั ซ่ึงในปี 2561 มีมูลค่าตลาดสูงสุดท่ี

ประมาณ 32,919 ลา้นบาท รองลงมาเป็น ตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีมูลค่าตลาด 20,876 ลา้นบาท ตลาดผลิตภณัฑ์

วิตามินท่ีมีมูลค่าตลาด 7,350 ลา้นบาท และตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสาํหรับเดก็ท่ีมีมูลค่าตลาดประมาณ 1,213 ลา้นบาท  

หากพิจารณาภาพรวมตลาดวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (ไม่รวมตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทซุปไก่

สกดัหรือรังนกสกดั และผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสําหรับเด็ก) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรม

ความงามสําหรับคนท่ีบริษัทจาํหน่าย ในปี 2556 - 2561 มีอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ 8.6 จากพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพตวัเองเพ่ือป้องกนัโรค ผ่านการบริโภคผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพต่างๆ มากข้ึน ไม่ว่าจะ

เป็นวยัรุ่น วยัทาํงาน และผูสู้งอาย ุ 
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แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและวิตามินของประเทศไทยปี 2561 และประมาณการปี 2562 - 2566 

(ไม่รวมผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทซุปไก่สกดัหรือรังนกสกดัและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสาํหรับเดก็)  

 

ท่ีมา : EuroMonitor International, October 2018 Dietary Supplements in Thailand และ Vitamins in Thailand. 

สําหรับแนวโน้มการเติบโตในปี 2562 EuroMonitor คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและวิตามิน

ของประเทศไทย (ไม่รวมผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทซุปไก่สกดัหรือรังนกสกดัและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสาํหรับเด็ก)  

เติบโตร้อยละ 9.0 เม่ือเทียบกบัปี 2561 อตัราการเติบโตดงักล่าวสูงกวา่อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2562 ท่ี

คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.7 - 3.24

5 ต่อปี และแนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2562 - 2566) EuroMonitor คาดว่าตลาด

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทยดงักล่าว จะมีอตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ 9.1 หรือมีมูลค่า

ตลาดรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 43,658 ลา้นบาท ในปี 2566 โดยกลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทุกประเภทยงัคงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

ทั้งผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีจากสารสกดัจากพืช เช่น โสม กระเทียม นํ้ ามนัอีฟน่ิงพริมโรส สารสกดัจากใบแปะก๊วย เป็น

ตน้ ซ่ึง EuroMonitor คาดการณ์อตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ 8.2 และผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีไม่ไดม้าจากสาร

สกดัจากพืช เช่น นํ้ ามนัปลา โคเอ็นไซม์คิวเท็น กลูโคซามีน โปรไบโอติก สารสกดัจากโปรตีน เป็นตน้ ซ่ึง EuroMonitor 

คาดการณ์อตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ 9.6 เน่ืองจากคนไทยหนัมาให้ความใส่ใจสุขภาพโดยให้ความสาํคญัในการ

ดูแลสุขภาพเชิงป้องกนัมากกว่าการรักษาโรค ดว้ยการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้ร่างกายแข็งแรง โดยผูป้ระกอบการแต่ละราย

ต่างให้ความสําคญักบัการพฒันานวตักรรมของสินคา้โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์เสริมอาหารกลุ่มพรีเม่ียมให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

รวมทั้งนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย เช่น ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือความงาม ผลิตภณัฑ์บาํรุงกระดูกและขอ้

กระดูก ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสาํหรับผูสู้งอาย ุเป็นตน้ เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน  

  

 
5 ท่ีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสอง ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 โดยสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 
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2) ตลาดผลติภัณฑ์ดูแลผวิพรรณ  

ตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skin Care) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัเป็นผูจ้าํหน่าย ได้แก่  

ผลิตภณัฑ ์YUUU Probiotic Premium Cleansing Mousse และผลิตภณัฑ ์TS6 - Lady Health เป็นตน้ พบว่า ตลาดผลิตภณัฑ์

ดูแลผิวพรรณของประเทศไทยในปี 2560 (อ้างอิงจากรายงานของ EuroMonitor International, May 2018 Skin Care in 

Thailand) มีมูลค่าตลาดรวม 76,356 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 7 ต่อปี เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยตลาดผลิตภณัฑ์

ดูแลผิวพรรณ ประกอบดว้ย ตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) มีมูลค่าตลาด 64,873 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85 

ของมูลค่าตลาดรวม ตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวกาย (Body Care) มีมูลค่าตลาด 9,125 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่า

ตลาดรวม และท่ีเหลือเป็นตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวชนิดอ่ืนๆ เช่น ครีมทามือ เป็นตน้ มีมูลค่าตลาด 2,358 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3 ของมูลค่าตลาดรวม โดยการเติบโตของตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวพรรณในปัจจุบนันั้นมีปัจจยัสนบัสนุนจากความ

ตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติและหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีมากข้ึน โดย

ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวชนิดมูสและวิปโฟมท่ีมีสารท่ีช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนของผิว (Extra Moisturing) เร่ิมไดรั้บการยอมรับอย่าง

แพร่หลายในกลุ่มผูบ้ริโภคคนไทยมากข้ึน ทั้งน้ี ตราสินคา้ผลิตภณัฑดู์แลผิวพรรณท่ีไดรั้บความนิยมและมีส่วนแบ่งตลาด

สูงสุด 5 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย Artistry, Olay, Mistine, Garnier และ Nivea Visage ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนัประมาณ

ร้อยละ 28 ของตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวพรรณทั้งหมด สําหรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดดูแลผิวพรรณ EuroMonitor 

คาดการณ์ว่า ในปี 2561 - 2565 ตลาดดูแลผิวพรรณจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.4 ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 

104,200 ลา้นบาท ในปี 2565 

แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดผลิตภณัฑดู์แลผวิพรรณของประเทศไทยปี 2560 และประมาณการปี 2561 - 2565 

  

ท่ีมา : EuroMonitor International, May 2018 Skin Care in Thailand. 

3) ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก 

ตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัเป็นผูจ้าํหน่ายและเป็น

เจา้ของตราสินคา้ คือ ผลิตภณัฑย์าสีฟัน YUUU Advance Probiotic & Pine Needle พบวา่ ตลาดผลิตภณัฑดู์แลช่องปากของ

ประเทศไทยในปี 2560 (อา้งอิงจากรายงานของ EuroMonitor International, May 2018 Oral Care in Thailand) มีมูลค่าตลาด
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รวม 22,176 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 8.3 ต่อปี เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก แบ่ง

ออกเป็น ตลาดผลิตภณัฑ์ยาสีฟันมีมูลค่าตลาด 11,561 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของมูลค่าตลาดรวม ตลาดผลิตภณัฑ์

นํ้ ายาบ้วนปากมีมูลค่าตลาด 5,447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าตลาดรวม สําหรับมูลค่าตลาดส่วนท่ีเหลือ 

ประกอบดว้ย ตลาดผลิตภณัฑ์แปรงสีฟัน ตลาดผลิตภณัฑ์ระงบักล่ินปาก และตลาดผลิตภณัฑ์ไหมขดัฟัน โดยในปี 2555 - 

2560 ตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปากมีอตัราเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 8.0 ซ่ึงเป็นตลาดท่ียงัเติบโตไดต่้อเน่ืองจากการขยายตวั

ของจาํนวนประชากรผูสู้งอายุท่ีห่วงใยรักษาสุขภาพท่ีดีในช่องปากในทุกๆ วนั เพ่ือสุขภาพช่องปากท่ีดีในระยะยาว โดย

ผลิตภณัฑย์าสีฟันสูตรพรีเม่ียมท่ีมีส่วนผสมจากสารสกดัจากธรรมชาติกาํลงัเป็นสินคา้ท่ีนิยมของตลาดในปัจจุบนั ทั้งน้ี ตรา

สินคา้ผลิตภณัฑดู์แลช่องปากท่ีไดรั้บความนิยมและมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย คอลเกต ลิสเตอร์รีน 

ซิสเท็มมา กลิสเทอร์ และคอลเกตพลกัซ์ มีส่วนแบ่งตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ 60 ของตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก

ทั้งหมด 

แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดผลิตภณัฑดู์แลช่องปากของประเทศไทยปี 2560 และประมาณการปี 2561 - 2565 

  

ท่ีมา : EuroMonitor International, May 2018 Oral Care in Thailand. 

สาํหรับแนวโนม้การเติบโตในปี 2561  - 2565 หรือในอีก 5 ปีขา้งหนา้ EuroMonitor คาดว่ามูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์

ดูแลช่องปากของประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.6 ต่อปี หรือมีมูลค่าตลาดรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 30,544 ลา้นบาท 

ในปี 2565 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากผูบ้ริโภคท่ีหันมาให้ความใส่ใจและดูแลสุขภาพของช่องปากมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนั

คนไทยมีความตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีความซบัซ้อนและหลากหลาย โดยให้ความสาํคญักบัผลิตภณัฑดู์แลช่องปาก

ในกลุ่มยาสีฟันพรีเม่ียมท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรหรือสารสกดัจากธรรมชาติมากข้ึน เช่น นํ้ ามนัสน นํ้ามนัหอมระเหยจาก

มะนาว นํ้ ามนัทีทรี ว่านหางจระเข ้สารสกดัจากสาหร่ายทะเล เป็นตน้ นอกจากน้ี คนไทยยงัมีแนวโน้มในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์แปรงสีฟันไฟฟ้าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจากปัจจยัสนับสนุนขา้งตน้จึงส่งผลให้มูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลช่อง

ปากโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึนตามประมาณการ ทั้งน้ี หากพิจารณาในส่วนของผลิตภณัฑ์ยาสีฟัน EuroMonitor 

คาดการณ์ว่า ในปี 2561 - 2565 ตลาดผลิตภณัฑย์าสีฟันมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 5.1 และยงัคงเป็นตลาดท่ีมีมูลค่า

ตลาดสูงสุดในกลุ่มตลาดผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก หรือมีมูลค่าตลาดเท่ากบั 14,797 ลา้นบาทในปี 2565 ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
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อตัราการเติบโตสูงสุดในผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก คือ ผลิตภณัฑ์นํ้ ายาบว้นปาก คาดการณ์มูลค่าตลาดรวม 9,110 ลา้นบาท 

หรือมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 10.8 ต่อปี  

4)  ตลาดยา 

หากพิจารณาตลาดผลิตภณัฑย์าท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นผูจ้าํหน่ายและเป็นตวัแทนจาํหน่าย คือ 

ผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ท็อกซิน และผลิตภณัฑไ์ฮยาลูโรนิค แอซิด ฟิลเลอร์ (“ฟิลเลอร์”) โดยผลิตภณัฑท์ั้ง 2 ประเภทน้ีจดัเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมใช้ในธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ซ่ึงธุรกิจน้ีมีการเติบโตสูงสุดติดอันดับ 1-2 ของ

อุตสาหกรรมดาวรุ่งในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา5

6 เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการทาง

การแพทยข์องไทยมีคุณภาพและราคาไม่แพง ทั้งน้ี ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมความงามดว้ยแพทย ์

(ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561, https://www.thaipost.net/main/detail/16001) ระบุว่าในปี 2561 

ตลาดผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซินและตลาดผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท เติบโตจากปีก่อน

หนา้ประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงสามารถจาํแนกเป็นตลาดยอ่ย คือ ตลาดผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์ มีอตัราการเติบโตเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 

30 - 40 ต่อปี ส่วนตลาดผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซินมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10 - 15 ต่อปี  

5) ตลาดธุรกจิสัตว์เลีย้ง 

ธุรกิจสตัวเ์ล้ียงในประเทศไทยมีการเติบโตสูงสุดเม่ือเทียบกบัประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดย

ประเทศอนัดบัรองลงมา คือ ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามลาํดบั การเติบโตดงักล่าวเป็นผลมาจากวิถีชีวิตของคน

ไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งภาวะท่ีคนเป็นโสด คู่แต่งงานท่ีไม่มีบุตร กลุ่มประชากรวยัคุณภาพท่ีมีจาํนวนมากข้ึน รวมถึง

ผูบ้ริโภคเร่ิมกลบัมามีกาํลงัซ้ือทาํให้คนยคุปัจจุบนัหันมานิยมเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตว์

เล้ียงมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 10 ปี และยงัมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  

ขอ้มูลจากธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (นิตยสาร K SME Inspired ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2561) เปิดเผยว่า 

ตลาดธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในปี 2561 มีมูลค่าตลาด 32,230 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2560 โดยธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียงมี

มูลค่าตลาดใหญ่ท่ีสุด คิดเป็นมูลค่าตลาด 14,630 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของตลาดธุรกิจสัตวเ์ล้ียง ธุรกิจท่ีมี

มูลค่าตลาดรองลงมา ไดแ้ก่ ธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว ์อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบนํ้ าตดัขน โรงเรียนฝึก โรงแรม และ

บริการอ่ืนๆ มีมูลค่าตลาด 10,230 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของตลาดธุรกิจสัตว์เล้ียง และธุรกิจสินคา้อ่ืนๆ 

เก่ียวขอ้ง อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัและของเล่นสําหรับสัตวเ์ล้ียง มีมูลค่าตลาด 7,370 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 

ของตลาดธุรกิจสตัวเ์ล้ียง 

สําหรับจาํนวนสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทย EuroMonitor International เปิดเผยว่า ภาพรวมของจาํนวนสัตวเ์ล้ียง

เติบโตอย่างต่อเน่ือง เฉล่ีย 2.5 ลา้นตวั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 ภายใน 5 ปี โดยในปี 2560 มีจาํนวนของสัตวเ์ล้ียงรวมกว่า 

13.2 ลา้นตวั จาํนวนน้ีแบ่งเป็นสัดส่วนของสุนขัร้อยละ 62 หรือ 8.2 ลา้นตวั สัดส่วนของแมวร้อยละ 23 หรือ 3 ลา้นตวั และ

สัตวเ์ล้ียงประเภทอ่ืนๆ ร้อยละ 15 หรือ 2 ลา้นตวั เติบโตจากปี 2559 ท่ีมีจาํนวนสัตวเ์ล้ียงท่ี 12.6 ลา้นตวั แบ่งเป็น สุนัข 8 

ลา้นตวั แมว 2.7 ลา้นตวั และสตัวเ์ล้ียงอ่ืนๆ 2 ลา้นตวั 

 
6  ท่ีมา : รายงานการวิจยัทางธุรกิจหัวขอ้ 10 อนัดบัธุรกิจเด่นปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 โดยศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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ท่ีมา :  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), ท่ีมา : EuroMonitor International  

 นิตยสาร K SME Inspired (พฤศจิกายน 2561) 

สําหรับแนวโน้มธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในอนาคต (ขอ้มูลจากนิตยสาร K SME Inspired ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2561 

และ https://positioningmag.com) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เล้ียงไทยคาดการณ์ว่า ตลาดธุรกิจสัตว์เล้ียงใน

ประเทศไทยจะสามารถเติบโตร้อยละ 5 - 10 ต่อปีในอีก 10 ปีขา้งหนา้ โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตของตลาดสัตวเ์ล้ียง 

เช่น จาํนวนคนโสดและคนอายุยืนข้ึนมากข้ึน คนแต่งงานแลว้ไม่มีบุตรหรือมีแค่คนเดียวจึงตอ้งการสัตวเ์ล้ียงมาเติมเต็ม 

กลุ่มคนรักสัตวนิ์ยมเล้ียงสตัวเ์สมือนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวจึงเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง วิวฒันาการทางการแพทยท่ี์ดี

ข้ึน มีสถานท่ีและท่ีพกัอาศยัสําหรับสัตวเ์ล้ียงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากปัจจยัสนับสนุนขา้งตน้ทาํให้ตลาดธุรกิจสัตวเ์ล้ียงมีโอกาส

เติบโตไดต้ามท่ีคาดไว ้ 

6) ตลาดธุรกจิสุขภาพสัตว์ 

ตลาดธุรกิจสุขภาพสัตว ์(Animal Health) เป็นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพสัตว ์และเพิ่มประสิทธิภาพ

การเล้ียงสัตวค์รบวงจร โดยขอ้มูลของสมาคมธุรกิจเวชภณัฑ์สัตวไ์ทย (Thai Animal Health Products Association) และ

ขอ้มูลกลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตวในเครือบริษทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน) ระบุว่า ระหว่างปี 2556 - 2560 ธุรกิจสุขภาพสัตวใ์น

ไทยมีมูลค่าตลาดเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.48 ต่อปี โดยในปี 2561 คาดการณ์ว่าธุรกิจสุขภาพสัตวจ์ะมีมูลค่าตลาดประมาณ 

34,582 ลา้นบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.48 เม่ือเทียบกบัปี 2560 อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของการใชใ้นภาคการผลิต

ปศุสัตวแ์ละการใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ ส่งผลทาํให้ความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพสัตว์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย โดย

โรงงานอาหารสัตวมี์การใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพสัตวเ์ป็นสารผสมล่วงหนา้หรือพรีมิกซ์ (Premix) ในการผลิตอาหารสัตว ์คิด

เป็นสัดส่วนสูงท่ีสุดประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด และผลิตภณัฑสุ์ขภาพสัตวส่์วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 

65 ของมูลค่าตลาดทั้งหมดกระจายอยูใ่นภาคการผลิตปศุสตัวแ์ละประมง ไดแ้ก่ สุกร ไก่ เน้ือ สตัวน์ํ้า (กุง้และปลา) เป็นตน้ 

2.3.3 การแข่งขัน 

ผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพและชะลอวยัท่ีบริษทัจาํหน่ายจดัประเภทเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ซ่ึงมีสถานการณ์การ

แข่งขนัสูง โดยมีผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีเป็นจาํนวนมากทั้งโรงงานท่ีผลิตและจาํหน่ายเอง โรงงานรับจา้งผลิตสินคา้ให้

ผูป้ระกอบการต่างๆ ผูป้ระกอบการนําเขา้สินคา้จากต่างประเทศ หรือบริษทัสาขาของบริษทัในต่างประเทศท่ีมีสาขาใน

ประเทศไทย ซ่ึงทิศทางการแข่งขันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน การให้

14,630 , 

45%

10,230 , 

32%

7,370 , 

23%

ตลาดธุรกิจสตัวเ์ล้ียงในประเทศไทย ปี 2561

ธุรกิจอาหารสตัว์ ธุรกิจดูแลสุขภาพสตัว์ ธุรกิจอ่ืนๆ

8.2, 62%

3.0, 23%

2.0, 15%

จาํนวนสตัวเ์ล้ียงในประเทศไทย ปี 2560

สุนขั แมว สตัวเ์ล้ียงอ่ืนๆ

13.2 ล้านตัว 

(หน่วย: ลา้นตวั,  

เปอร์เซ็นต)์ 

(หน่วย: ลา้นบาท, 

เปอร์เซ็นต)์ 

32,230 ล้านบาท 
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ความสําคญัต่อการดูแลและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทั้งรูปร่างและหน้าตาให้ดูดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของประเทศ

ไทยท่ีกาํลงัจะกา้วสู่สังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในปี 2564 รวมทั้งการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหลีกเล่ียงผลขา้งเคียงจากการใชย้า

ในการรักษา ต่างเป็นปัจจยัสําคญัในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์รักษาสุขภาพ

และชะลอวยัท่ีมีนวตักรรมท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการและมีหลกัฐานการวิจยัแลว้ว่า สารอาหารบางชนิดมีประสิทธิภาพใน

การป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลขา้งเคียง เช่น ช่วยเร่ืองความจาํ ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม การ

ไหลเวียนเลือด การนอนหลบั บาํรุงสายตา กระดูก กลา้มเน้ือ ช่วยขบัถ่าย เป็นตน้ นอกจากน้ี การแข่งขนัของผูป้ระกอบการ

ต่างๆ ยงัมาจากการคน้หาผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคสามารถทาํไดง่้ายจากการรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่ง

รวดเร็วผา่นช่องทางท่ีหลากหลายโดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ และสามารถหาซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพไดส้ะดวกมากข้ึน

จากหลายช่องทาง เช่น ร้านขายยาและร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ช่องทางออนไลน์ ตวัแทนขายตรง เป็นตน้ ทาํให้มีการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑต่์างๆ เพ่ือเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

ตลาดผลิตภณัฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์เล้ียงมีการแข่งขนัสูง มีผูป้ระกอบการในธุรกิจเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจาก 

ปัจจุบนัสัตวเ์ล้ียงนับเป็นส่วนหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อไลฟ์สไตลก์ารดาํรงชีวิต มีคนท่ีครองโสดมากข้ึน คู่แต่งงานท่ีไม่มี

บุตร และการกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุมีคนอายท่ีุยืนยาวมากข้ึน มีลูกนอ้ยลง ทาํใหส้ตัวเ์ล้ียงเสมือนเป็นเพ่ือนหรือเป็นเสมือน

ลูกทดแทน ทาํให้เกิดจาํนวนสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทยขยายตวัมากข้ึน และส่งผลดีต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียงไดรั้บ

ผลดีและมีการเติบโตเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  

สาํหรับตลาดผลิตภณัฑส์าํหรับปศุสัตวมี์การแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยมีผูป้ระกอบการในธุรกิจเป็นจาํนวนมาก ทั้ง

ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สาํหรับสัตวเ์ล้ียงและปศุสัตว ์เป็น

ตน้ โดยทิศทางการแข่งขนัสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพในภาคการผลิตปศุสัตวแ์ละโรงงาน

อาหารสัตวท่ี์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลกัท่ี

สําคญัในการกาํกบัดูแลการผลิตปศุสัตวใ์ห้มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นไปตามมาตรฐาน ไดส้นบัสนุนโครงการ

เล้ียงสตัวป์ลอดการใชย้าปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินคา้ปศุสัตวแ์บบครบวงจร ซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์

วา่ดว้ยการจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีเป้าหมายในการลดการใชย้าตา้นจุลชีพในสัตวล์ง

ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงจากปัจจยัสนบัสนุนดงักล่าวทาํให้ปริมาณความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีส่งเสริมการเล้ียง

สัตวเ์พ่ือการบริโภคโดยลดการใชย้าปฏิชีวนะมีแนวโนม้สูงข้ึน และส่งผลดีทาํให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑส์าํหรับปศุ

สตัวมี์โอกาสเติบโตเพิ่มข้ึน 

ภาพรวมการแข่งขนัในกลุ่มผลิตภณัฑสุ์ขภาพทั้งสาํหรับคนและสาํหรับสตัวน์ั้น ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เนน้การ

แข่งขนัดา้นคุณภาพและสูตรของผลิตภณัฑ ์ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั 

โดยมีปัจจยัเสริมอ่ืนๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เช่น ช่ือเสียงของผูผ้ลิต ราคา 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด นวตักรรมและเทคโนโลยีการผลิต รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นตน้ 

หากผลิตภณัฑ์ใดมีความน่าเช่ือถือสูง มีภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดี มีความแตกต่างโดดเด่นเหนือผลิตภณัฑ์คู่แข่งรายอ่ืน 

ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รวมทั้งยงัมีช่องทางในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี

ง่ายและสะดวก ผลิตภณัฑน์ั้นกมี็โอกาสไดรั้บการเลือกซ้ือหรือเลือกใชจ้ากผูบ้ริโภคสูงข้ึน  
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สภาพการแข่งขนัในตลาดในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย  

ผลิตภณัฑก์ลุ่มซินไบโอติก ไดแ้ก่ Probac 7, Probac 10 Plus, InuFOS ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีบริษทัเป็นผู ้

บุกเบิกและมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ ท่ีจาํหน่ายในตลาด มีคู่แข่งขนัในตลาดเพียงไม่ก่ีราย ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นบริษทัท่ีนําเขา้ผลิตภณัฑ์ยาและเวชภณัฑ์หลากหลายกลุ่มสินคา้และตราสินคา้จากต่างประเทศ เช่น บริษทั แอ๊บบอต  

ลาบอแรตอรีส จาํกดั (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Biogaia) ซ่ึงมีขนาดธุรกิจทั้งรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แตกต่างจากบริษทั ทาํให้

ไม่สามารถเปรียบเทียบกนัไดห้ากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจว่าบริษทัใดเป็นคู่แข่งสําคญัในระดบัเดียวกบับริษทั โดยการ

แข่งขนัจะเป็นการแข่งขนัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ไดจ้ากการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผูบ้ริโภค

ตระหนกัและรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ทาํใหเ้กิดการซ้ือใหม่และการซ้ือซํ้า  

สําหรับผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอ่ืนๆ ในกลุ่มน้ีท่ีบริษทัจาํหน่าย เช่น ผลิตภณัฑ์เพ่ือกระตุน้ภูมิคุม้กนัร่างกาย 

ผลิตภณัฑโ์อเมกา้ 3 ผลิตภณัฑ์รวมสารอาหารเพ่ืออวยัวะสาํคญั ผลิตภณัฑ์รวมสารตา้นอนุมูลอิสระ ผลิตภณัฑวิ์ตามินรวม 

คู่แข่งขนัเป็นบริษทัผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภครับประทานเพ่ือไดรั้บสารอาหารครบถว้น หรือบริโภคให้มีสุขภาพแข็งแรง เช่น 

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารภายใตต้ราสินคา้ MEGA We Care) บริษทั เอน็บีดี เฮลท์

แคร์ จาํกดั (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารภายใตต้ราสินคา้ Vistra) บริษทั แบลคมอร์ส จาํกดั (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารภายใตต้รา

สินคา้ Blackmores) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัคู่แข่งดงักล่าวมีขนาดธุรกิจทั้งรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แตกต่างจากบริษทั ทาํให้ไม่

สามารถเปรียบเทียบกนัไดห้ากพิจารณาเพียงขนาดธุรกิจวา่บริษทัใดเป็นคู่แข่งสาํคญัในระดบัเดียวกบับริษทั   

• กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม 

ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัในกลุ่มผลิตภณัฑ์นวตักรรมความงาม ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Perfectha และ

ผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซิน NABOTA โดยมีคู่แข่งขนัท่ีสาํคญั เช่น บริษทั เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑโ์บ

ทูลินั่มท็อกซิน Dysport) บริษทั แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Juvederm, ผลิตภณัฑ์โบทูลินั่ม    

ท็อกซิน Botox) บริษทั กลัเดอร์มา (ประเทศไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Restylane, Emervel) บริษทั เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Belotero, ผลิตภณัฑ์โบทูลินั่มท็อกซิน Xeomin) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีส่วน

ใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นบริษทัขา้มชาติหรือเป็นบริษทัสาขาของบริษทัต่างประเทศท่ีมีขนาดธุรกิจใหญ่กวา่บริษทัหลายเท่าตวั 

(วดัตามขนาดรายได)้ และมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายครบวงจร เช่น เวชภณัฑ์ยา เวชสําอาง เป็นตน้ โดยคู่แข่งขนัท่ีมีขนาด

ธุรกิจและมีสายผลิตภณัฑ์ใกลเ้คียงกนักบับริษทั เช่น (1) บริษทั เมดิเซเลส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมลงทุนระหว่างบริษทั

สัญชาติไทยและเกาหลีใต ้ประกอบธุรกิจนาํเขา้และเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์ Neuramis และผลิตภณัฑโ์บทู

ลินัม่ทอ็กซิน Neuronox จากประเทศเกาหลีใต ้ และ (2) บริษทั บอน - ซอง จาํกดั เป็นบริษทัสัญชาติไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจ

นาํเขา้และเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์บทูลินัม่ทอ็กซิน Hugel Toxin เป็นตน้ 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์ 

• ผลิตภัณฑ์เพ่ือดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะผลิตภณัฑ ์คือ 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์เล้ียงท่ีไม่นับอาหารสัตว์เล้ียง คู่แข่งท่ีสําคัญในกลุ่มน้ี 

ประกอบดว้ย  
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• กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์โภชนเภสัชสําหรับสัตวเ์ล้ียง : คู่แข่งขนัในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิต

และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสัตว์เล้ียงในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

(ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Mega O.F.A. Plus) บริษทั ยโูนเวท เน็ตเวิร์ค จาํกดั (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Ferric Plus-K, Caredio-

Balance เป็นต้น) บริษัท ที .เจ.แอนนิมัล เฮลท์  จํากัด (ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, 

SYNOQUIN เป็นตน้) เป็นตน้  

• กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสําอาง และเวชภณัฑ์สําหรับสัตวเ์ล้ียง : คู่

แข่งขนัในกลุ่มน้ีมีทั้งบริษทัท่ีนาํเขา้สินคา้มาเพ่ือจาํหน่ายและบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเอง ไดแ้ก่ บริษทั แอนิเทค  

โทเทิล โซลูชัน่ จาํกดั (ผลิตภณัฑ์แชมพู Hartz) บริษทั เวอร์แบค (ประเทศไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑ์แชมพู Allermyl) บริษทั 

ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท์ จาํกัด (ผลิตภณัฑ์แชมพู Vet Novel) บริษัท เบสซ่ี แอรอน จาํกัด (ผลิตภณัฑ์แชมพู Canine Care) 

บริษทั เวท็เทอริน่า (ประเทศไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูDermasebb) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี คู่แข่งขนัท่ีมีขนาดธุรกิจ (วดัตามขนาดรายได)้ และมีสายผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนักบับริษทัยอ่ย 

(อินเตอร์เวทตา้) เช่น บริษทั ยโูนเวท เน็ตเวิร์ค จาํกดั บริษทั ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท ์จาํกดั บริษทั เบสซ่ี แอรอน จาํกดั เป็นตน้  

2) กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ล้ียง : คู่แข่งขนัทางตรงในกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียง คือ ผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายอาหารแปรรูปสาํหรับสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทยซ่ึงผลิตจากวตัถุดิบเน้ือไก่และปลาคุณภาพสูงเช่นเดียวกบัวตัถุดิบท่ี

ใช้ในการผลิตอาหารสําหรับคน เช่น บริษทั ฟู้ดอินโนวา เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั (ผลิตภณัฑ์อาหารแมว Nekko) 

บริษทั ไฮ คิว ผลิตภณัฑ์อาหาร จาํกดั (ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียง Felina Canino) เป็นตน้ สําหรับคู่แข่งขนัทางออ้มส่วน

ใหญ่เป็นบริษทัขา้มชาติท่ีเป็นผูผ้ลิตอาหารสัตวเ์ล้ียงชั้นนาํและมีสาขาในประเทศไทย เช่น บริษทั โรยลั คานิน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียง Royal Canin) บริษทั ฮิลส์ เพ็ท นูทริชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (ผลิตภณัฑ์อาหาร

สัตวเ์ล้ียง Hill’s Science Diet) เป็นตน้ ท่ีเหลือเป็นผูน้าํเขา้ผูผ้ลิตอาหารสัตวเ์ล้ียง และอุปกรณ์สาํหรับสัตวเ์ล้ียง เช่น บริษทั 

เยี่ยมพ าณิ ชย์ เพ็ท ฟู้ ด  จํากัด  (ผลิตภัณ ฑ์ อาห ารสัตว์เล้ียง Orijen) เป็น ต้น  อย่างไรก็ตาม เน่ื องจากบ ริษัท ย่อย  

(อินเตอร์เพท็ทรินา) เพ่ิงเร่ิมประกอบธุรกิจและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในปี 2561 ดงันั้น ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหาร

สัตวเ์ล้ียงของอินเตอร์เพท็ทรินาจึงยงัไม่สามารถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมได ้ทั้งขนาดรายไดแ้ละ

สินทรัพย ์

• กลุ่มผลิตภัณฑ์สาํหรับปศุสัตว์  

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้าและ

ผลิตภณัฑสุ์ขศาสตร์ โดยคู่แข่งขนัในธุรกิจท่ีสาํคญัในกลุ่มน้ีทั้งหมดเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรับปศุสัตวท์ั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั อีแลนโค (ประเทศไทย) จาํกดั (ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเวชภณัฑ์สาํหรับสัตวส์ัญชาติ

อเมริกา) บริษทั แอนิเทค โทเทิล โซลูชัน่ จาํกดั (ธุรกิจสุขภาพสัตวเ์ครือของบริษทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน)) บริษทั ออล

เทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทั เวทโปรดกัส์ แอนด์ คอนซลัแตนท ์จาํกดั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก

บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวท็ตา้) เพิ่งเร่ิมประกอบธุรกิจและจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรับปศสุตัวใ์นไตรมาส 4 ปี 2560 ดงันั้น ขนาด

ธุรกิจของกลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรับปศุสัตวข์องอินเตอร์เวทตา้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม

ได ้ทั้งขนาดรายไดแ้ละสินทรัพย ์
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2.3.4 ลกัษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้าท่ีสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าท่ี เป็นผู ้ประกอบการต่างๆ ได้แก่ 

สถานพยาบาล ร้านเพท็ช็อป ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว ์ร้านขายยาอิสระแบบดั้งเดิม ร้านขายยาสมยัใหม่ และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

(โมเดิร์นเทรด) เป็นตน้ ซ่ึงซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไปเพ่ือจาํหน่ายหรือให้บริการแก่ผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End 

Users) อีกทอดหน่ึง นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End Users) ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไป ผูใ้ชบ้ริการสถานพยาบาล 

เจา้ของสัตวเ์ล้ียง ผูป้ระกอบการปศุสัตว ์เกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงมีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยตรงจากบริษทัและบริษทัยอ่ย ผา่น

ทีมงานขายของบริษทัและบริษทัย่อย และช่องทางจาํหน่ายแบบออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบริษทั เช่น 

เวบ็ไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นตน้ รวมทั้งสั่งซ้ือผ่านทีมงานขายของซิลลิค

ฟาร์มาในกรณีของลูกคา้ประเภทร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)   

 

 

 

ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของ

ไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆ จาํแนกตามลกัษณะลูกคา้แต่ละประเภท ดงัน้ี 

ลกัษณะลูกค้า 
ปี 2560 ปี 2561 6 เดือนแรก ปี 2561 6 เดือนแรก ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย         

1. โรงพยาบาลและคลินิก 96.95 39.20 168.38 53.15 76.61 55.54 69.70 38.18 

2. ร้านขายยาสมยัใหม่และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  8.88 3.59 22.21 7.01 11.90 8.63 20.15 11.04 

3. ร้านขายยาอิสระ  7.42 3.00 13.09 4.13 3.35 2.43 9.59 5.25 

4. โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว ์ 23.79 9.62 26.62 8.40 12.37 8.97 20.34 11.14 

- โรงพยาบาล คลินิกรักษาโรคทัว่ไป/

ความงาม/ทนัตกรรม

- ร้านขายยาและรา้นค้าปลีกสมัยใหม ่

- โรงพยาบาลสัตวแ์ละคลินิกสัตว ์

- ร้านเพ็ทชอ็ปและบริษทัทัว่ไป 

End-Users ไดแ้ก ่บุคคล

ทัว่ไป ผูใ้ชบ้ริการ

สถานพยาบาล เกษตรกร 

ผูป้ระกอบการปศุสัตว ์

เจา้ของสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้

กลุ่มลูกค้า

ร้านขายยาอิสระ 

(Independent Pharmacies)

บริษัทและ

บริษัทย่อย

(Outsource)

จาํหนา่ยตรงไปยงั End-Users โดย

ทีมงานขาย1/ และชอ่งทางออนไลน์2/

1/ ไดแ้ก ่การออกบูธ ลูกคา้ VIP และพนกังาน เป็นตน้
2/ ไดแ้ก ่เว็บไซต์, Line, Facebook และ Call Center เป็นตน้

ทมีงานขาย
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ลกัษณะลูกค้า 
ปี 2560 ปี 2561 6 เดือนแรก ปี 2561 6 เดือนแรก ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

5. ร้านเพท็ช็อป และบริษทัจาํหน่ายเวชสาํอางและเวชภณัฑสั์ตว ์ 55.94 22.62 65.45 20.66 26.09 18.91 44.45 24.34 

6. ผูบ้ริโภคทัว่ไปหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์(End Users) 54.31 21.97 21.08 6.65 7.61 5.52 18.35 10.05 

รวมรายได้จากการขาย 247.29 100.00 316.83 100.00 137.93 100.00 182.58 100.00 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 เป็นตน้มา ภายหลงับริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนรูปแบบการขายสินคา้และรับ

ชาํระเงินจากลูกคา้โดยตรง มาเป็นการขายและรับชาํระเงินผ่านซิลลิคฟาร์มาแทน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกซิลลิค

ฟาร์มาเป็นลูกหน้ีการคา้และเรียกเก็บเงินค่าสินคา้ไปท่ีซิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียว อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณารายไดจ้ากการ

ขายในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยพิจารณาจากกลุ่มลูกคา้ทั้งท่ีซ้ือสินคา้จากบริษทัและบริษทัยอ่ย

โดยตรงหรือซ้ือผ่านซิลลิคฟาร์มา (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 เป็นตน้มา)  บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขาย

จากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายรวม  

นอกจากน้ี หากพิจารณากลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ (End Users) ท่ีมีแนวโน้มความ

ตอ้งการผลิตภณัฑก์ลุ่มต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี  

• ผลติภัณฑ์สุขภาพและนวตักรรมความงามสําหรับคน 

ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย  มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัทาํงาน และผูสู้งอาย ุท่ีมีระดบั

รายไดป้านกลางถึงสูง และใหค้วามสาํคญักบัการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรงดว้ยการใชส้ารอาหารทดแทนโดยไม่ใชย้า  

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม  มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่น วยัทาํงาน ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง

ถึงสูง มีความใส่ใจดา้นสุขภาพความงาม และใหค้วามสาํคญักบัการมีใบหนา้และผวิพรรณท่ีสวยงาม 

• ผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์ มีกลุ่มลุกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ผูป้ระกอบการปศุสัตว ์

ผูผ้ลิตอาหารสตัว ์และเจา้ของสตัวเ์ล้ียงท่ีมีความใส่ใจในสุขภาพ อนามยั และความปลอดภยัของสตัวท่ี์เล้ียง 

2.3.5 นโยบายกําหนดราคา 

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายมีทั้งผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเอง  ผลิตภณัฑ์

ของเจา้ของสินคา้รายอ่ืนท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายหรือซ้ือมาเพ่ือมาจาํหน่ายต่อให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์

ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเอง บริษทักาํหนดราคาขายดว้ยวิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร (Cost Plus Margin) โดย

พิจารณาถึงตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การวางตาํแหน่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ การ

ยอมรับในตวัผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ ความตอ้งการซ้ือสินคา้ ขนาดบรรจุของสินคา้ เป็นตน้ โดยมีการกาํหนดราคาสินคา้

มาตรฐาน (Standard Price List) ของแต่ละสินคา้ในแต่ละช่องทางการจาํหน่ายตามความเหมาะสม โดยราคาขายสินคา้ตอ้ง

สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้อยา่งไรก็ตาม ราคาขายสินคา้อาจมีการปรับลดราคาลงจากราคามาตรฐานเพ่ือรองรับ

กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชัน่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดราคา การให้ของแถม เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั

กต็อ้งรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพียงพอรองรับกบัค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัได ้ 

สาํหรับกรณีสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นตวัแทนจาํหน่ายหรือซ้ือมาเพ่ือมาจาํหน่ายต่อให้แก่ลูกคา้ ราคาขาย

สินคา้ส่วนใหญ่ถูกกาํหนดโดยเจา้ของสินคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายสินคา้นั้นๆ ซ่ึงตอ้งเป็นราคาท่ีบริษทัสามารถทาํกาํไรได้

ตามสมควรหลงัหักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้โดยเจา้ของสินคา้
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หรือตวัแทนจาํหน่ายสินคา้นั้นๆ จะมีการแจง้ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยทราบล่วงหนา้ เพ่ือให้บริษทัไดเ้ตรียมการวางแผนการ

ขายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3.6 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายสินคา้ในประเทศทั้งหมด โดยจาํหน่ายผา่นช่องทางการจาํหน่าย 2 ช่องทาง คือ 

1)  ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีทีมงานขายทาํหน้าท่ีเป็นผูห้า ติดต่อ สร้างสัมพนัธ์ และดูแลการขายสินคา้กบัลูกคา้

กลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลทั้งคนและสัตว ์สถานเสริมความงาม ร้านเพท็ช็อป บริษทัทัว่ไป ร้านขายยา

สมยัใหม่และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะนาํสินคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยไปจาํหน่ายหรือ

ให้บริการต่อแก่ลูกคา้ของตนท่ีเป็นผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End-Users) อีกทอดหน่ึง ดงันั้น ลูกคา้กลุ่มน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นช่อง

ทางการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยดว้ย นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงัมีการขายสินคา้โดยตรงให้แก่

ผูบ้ริโภคสุดทา้ยโดยใชที้มงานขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย และขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช ้Social Network ต่างๆ 

ของบริษทั เช่น เวบ็ไซต ์www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นตน้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทีมงานฝ่ายขายท่ีเป็นพนักงานประจาํจาํนวนรวม 46 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 

2562) ซ่ึงมีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามสาํหรับคน และผลิตภณัฑ์สุขภาพ

สาํหรับสัตวเ์ป็นอยา่งดี โดยทีมงานขายรับผิดชอบงานการขายตั้งแต่การเขา้พบเพ่ือรับทราบขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ 

นาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละคุณสมบติัต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์โดยมีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใช ้รวมถึงงานดูแลการขายสินคา้ใหแ้ก่

ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้ งน้ี พนักงานฝ่ายขายได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจาํและเงินจูงใจในการขายหรือค่า

คอมมิชชัน่ซ่ึงกาํหนดตามเป้าหมายการขายเป็นรายปีและมีการทบทวนเป็นประจาํทุกปีโดยการอนุมติัของฝ่ายบริหาร ซ่ึง

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้พนักงานฝ่ายขายโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดและจะจ่ายครบทุกงวดสําหรับการขายท่ี

ไดรั้บชาํระเงินครบทั้งหมดแลว้เท่านั้น  

2)  ทีมงานขายของซิลลิคฟาร์มา  

 บริษัทมีการทําสัญญาส่งเสริมการขาย (Contract Sales Organisation Promotion Agreement) กับซิลลิค 

ฟาร์มา เพ่ือให้ซิลลิคฟาร์มาเป็นผูรั้บผิดชอบในการขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในช่องทางร้านขายยาอิสระ(Independent 

Pharmacies) ทัว่ประเทศ โดยซิลลิคฟาร์มาเป็นผูจ้ดัหาและว่าจา้งทีมงานขายเพ่ือขายและส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทตามท่ีกําห นดในสัญ ญ า ได้แก่  Probac 7, PreBS, PreMI, PreBO, Astacurmin, Multivitamin, YUUU Cleansing 

Mousse, ยาสีฟัน YUUU และ TS6 - Lady Health เป็นตน้ ให้แก่ลูกคา้ประเภทร้านขายยาอิสระในประเทศไทยเท่านั้น โดย

บริษัทจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสัญญาส่งเสริมการขาย (Contract Sales Organisation Promotion Agreement) แสดงอยูใ่นส่วน

ท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ / 5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ / ขอ้ยอ่ย 5.4.4 (2) สญัญาส่งเสริมการขาย) 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยมีช่องทางประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีบริษทัและบริษทั

ยอ่ยจาํหน่ายผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร โบรชวัร์ แผ่นพบั เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ รวมทั้งยงัสามารถติดตามขอ้มูล

ข่าวสารของบริษทัและบริษทัยอ่ยผา่นช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ www.interpharma.co.th และwww.mariapetfood.com ; 

Facebook: Interpharma Thailand และ Intervetta: Line ID: @interpharma และ @intervetta นอกจากน้ี ลูกคา้สามารถติดต่อ
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สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ Call Center ทางโทรศพัท์หมายเลข 0-2634-0225, 08-2422-5999 ระหว่างเวลา 8:30 - 17:00 น. 

และทางอีเมล ์cs@interpharma.co.th  

2.4 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือนาํมาจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะท่ีมา

ของผลิตภณัฑ ์คือ 

1) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการว่าจา้งผูผ้ลิตสินคา้จากภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งจากในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น ไตห้วนั เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น จีน เยอรมนี และฝร่ังเศส เป็นตน้ ให้เป็นผูผ้ลิตสินคา้แต่ละประเภทตามสูตร

และการผลิตเฉพาะของบริษทั โดยบริษทัเน้นการพฒันา คิดคน้ และร่วมมือกับผูเ้ช่ียวชาญในต่างประเทศในการผลิต

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยบริษทัมีทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนเภสัช เภสัชกร เทคนิคการแพทย ์สัตวแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญดา้น

อาหาร ท่ีพร้อมพฒันานวตักรรม คิดคน้สูตรผลิตภณัฑ์ ซ่ึงในการผลิตบริษทัมีการคดัเลือกโรงงานผลิตท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต (Quality and Manufacturing Standard) ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP และ/หรือ ISO หรือ

มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานดังกล่าว และเป็นโรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตและการจดัหา

วตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ มีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน สะอาด และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานและมี

คุณสมบติัตามท่ีบริษทัตอ้งการ รวมทั้งบริษทัมีการทดลองผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ์ต่างๆ ก่อนท่ีจะมีการผลิตจริงเพ่ือ

จาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคต่อไป  

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยวา่จา้งผูผ้ลิตจากภายนอกท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายช่ือผลิตภัณฑ์ รายช่ือผู้ผลิต ประเทศผู้ผลติ 

- ผลิตภณัฑรั์กษาสุขภาพ

และชะลอวยั 

Probac 7, Probac 10 Plus Tensall Bio-Tech Co., Ltd. ไตห้วนั 

PreBO Heimat Co., Ltd. ญ่ีปุ่น 

Multivitamin C. HEDENKAMP GmbH & Co. KG เยอรมนี 

- ผลิตภณัฑ ์YUUU YUUU Cleansing Mousse Tensall Bio-Tech Co., Ltd. ไตห้วนั 

 YUUU Toothpaste Haengbok Cosmetics Co., Ltd. เกาหลีใต ้

- ผลิตภณัฑส์าํหรับสตัว์

เล้ียง 

MARIA บริษทั เอเช่ียนอะไลอนัซ์  

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ไทย 

- ผลิตภณัฑส์าํหรับปศุสตัว ์ OCLAY, MaxiGut Powder, 

MaxiMune Solution, 

MaxiDigest Solution,  

MaxiLyte Tab,  

MaxiGut Paste Tube 

Olmix SA ฝร่ังเศส 

ทั้งน้ี ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเป็น

การว่าจา้งผลิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 ร้อยละ 15.48 ร้อยละ 20.48 และร้อยละ 22.92 ของมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้

ทั้งหมด ตามลาํดบั 
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2) ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจาํหน่ายให้กับเจ้าของสินค้ารายอ่ืน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากเจา้ของสินคา้จาํนวน 5 ราย 

ได้แก่ (1) Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (ประเทศไต้หวนั) สําหรับผลิตภณัฑ์ TS6 (2) บริษัท แดวูง ฟาร์มาชูทิคอล (ไทย

แลนด์) จาํกดั สําหรับผลิตภณัฑ์ Perfectha ซ่ึงผลิตในประเทศฝร่ังเศส และผลิตภณัฑ์ NABOTA ซ่ึงผลิตในประเทศเกาหลี

ใต้ (3) บริษัท Dermcare-Vet Pty Ltd. (ประเทศออสเตรเลีย) สําหรับผลิตภณัฑ์ Dermcare ได้แก่ Dermcare MALASEB, 

Dermcare PYOHEX, Dermcare Aloveen และ Dermcare Natural (4) บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จาํกัด สําหรับ

ผลิตภณัฑ์ Dr.Choice, Pet Select และ Petinol และ (5) บริษทั บ๊ิค เคมิคอล จาํกดั สําหรับผลิตภณัฑ์เวชภณัฑ์สําหรับสัตว์

เล้ียง ทั้งน้ี ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีมูลค่าการสั่งซ้ือผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายให้กบัเจา้ของสินคา้รายอ่ืน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 82.42 ร้อยละ 81.09 ร้อยละ 72.76 และร้อยละ 73.45 ของ

มูลค่าการสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามลาํดบั 

3) ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอ่ืนท่ีบริษัทซื้อมาเพ่ือจาํหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยสั่งซ้ือสินค้ามาเพ่ือจําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า โดยเป็นการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

หลากหลายผลิตภัณฑ์จากเจ้าของสินค้าหรือผูจ้าํหน่ายหลายราย เช่น บริษัท บ๊ิค เคมิคอล จาํกัด สําหรับผลิตภัณฑ์ยา

ปฏิชีวนะสําหรับปศุสัตว ์บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อิน-เอ็กซ จาํกดั และบริษทั ซานิมอลส์ จาํกดั สําหรับผลิตภณัฑ์สารผสม

ล่วงหนา้ (Premix) สาํหรับปศุสัตว ์เป็นตน้ ทั้งน้ี ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี

มูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ของเจา้ของสินคา้รายอ่ืน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.29 ร้อยละ 3.43 ร้อยละ 6.77 และ

ร้อยละ 3.62 ของมูลค่าการสัง่ซ้ือสินคา้ทั้งหมด ตามลาํดบั 

สําหรับการจดัหาผลิตภณัฑ์เพ่ือมาจาํหน่ายต่อให้แก่ลูกคา้นั้น บริษทัมีการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้าใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินคา้คงคลงั ระยะเวลาในการสั่งซ้ือจนถึงการส่งมอบสินคา้ของผูผ้ลิตหรือผู ้

จาํหน่ายสินคา้แต่ละราย สถานการณ์ตลาด แนวโนม้ความตอ้งการสินคา้  เพ่ือจดัเตรียมสินคา้ให้เพียงต่อการจาํหน่าย และ

ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคา้เน่ืองจากการขาดแคลนสินคา้คงคลงั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งควบคุมปริมาณสินคา้คง

คลงัใหเ้หมาะสม เพ่ือลดการสูญเสียจากการมีสินคา้คงคา้งในคลงัสินคา้เป็นระยะเวลาท่ีนานเกินไป   

ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดสั่งซ้ือสินคา้จากเจา้ของสินคา้ราย

อ่ืนท่ีเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด เป็นจาํนวน 2 ราย 3 ราย 2 ราย และ 2 ราย ตามลาํดบั โดยบริษทัมี

การสั่งซ้ือสินคา้จากเจา้ของสินคา้รายอ่ืนท่ีเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมดจาํนวนหน่ึงรายในแต่ละงวด 

ประกอบดว้ย การสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม Dermcare จากบริษทั Dermcare-Vet Pty Ltd. (ประเทศออสเตรเลีย) ในปี 2559 

และการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ Perfectha และผลิตภณัฑ์ NABOTA จากบริษทั แดวูง ฟาร์มาชูทิคอล (ไทยแลนด์) จาํกดั ในปี 

2560 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ดังนั้น บริษทัอาจมีความเส่ียงจากรายได้ท่ีลดลงหากตอ้งสูญเสียการเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้หลกัดงักล่าวไป อยา่งไรก็ตาม ยอดสั่งซ้ือสินคา้จากเจา้ของสินคา้รายดงักล่าวขา้งตน้เป็นการสั่งซ้ือ

สินคา้ภายใตส้ัญญาแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายอายสุญัญา 3 - 5 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาออกไปไดอี้กตามเง่ือนไขท่ีระบุใน

สัญญา นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาของการเป็นตวัแทนจาํหน่ายท่ีผา่นมา บริษทัปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

อยา่งครบถว้นและเคร่งครัด และยงัสามารถเพ่ิมยอดขายให้เติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการมีทีมงานขายท่ีเขม้แขง็ และ

ช่องทางจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบับริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้ของตราสินคา้ต่างๆ มาโดยตลอด บริษทัจึง

เช่ือว่าเจา้ของตราสินคา้จะยงัคงมอบความไวว้างใจให้บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต 
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(รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงจากการสูญเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ แสดงอยู่ในส่วนท่ี 2.2 การ

ประกอบธุรกิจ / 3. ปัจจยัความเส่ียง / ขอ้ยอ่ย 3.1.4 ความเส่ียงจากการสูญเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้) 

ทั้งน้ี บริษทัมีการจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือมาจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี โดยมีการศึกษานวตักรรมของสินคา้

ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย ช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเส่ียงจากการเป็นโรคต่างๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีกระแสการใส่ใจสุขภาพมากข้ึน นอกจากน้ี บริษัทยงัเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ เครือข่ายทางธุรกิจ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพและความงาม

ในการแลกเปล่ียนและพฒันาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ รวมถึงการเขา้ร่วมงานสัมมนา งานประชุมนิทรรศการ หรืองานอีเวน้ท์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงามทั้งในภายประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหาคู่

คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ และทางเลือกในการสรรหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้และแนวโนม้ของตลาดในปัจจุบนัและอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไม่มี - 

2.6 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี -  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษทั และ

มูลค่าหุ้นของบริษทั นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไม่อาจทราบ

ไดใ้นขณะน้ีหรือเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัพิจารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็นสาระสาํคญั ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมีความสาํคญั

ต่อไปในอนาคต ความเส่ียงดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ รายได ้ผลกาํไร สินทรัพย ์สภาพคล่อง แหล่ง

เงินทุน ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษทั 

ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี 

หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายของรัฐและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็น

ความเห็นของบริษทัในปัจจุบนั ซ่ึงมิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้สาํหรับขอ้มูลในส่วนน้ีท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบั

ภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยหรือคดัย่อจากส่ิงพิมพห์รือจาก

แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดยท่ีบริษทัมิไดท้าํการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมของผู้บริโภค และการคาดการณ์อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ท่ี

คลาดเคล่ือน 

แนวโนม้ความตอ้งการหรือความนิยมของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑต่์างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นกบัปัจจยัหลาย

ประการ รวมทั้งการส่ือสารในปัจจุบนัท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย รวดเร็ว และกวา้งขวาง ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดต้ลอดเวลา  รวมทั้งการ

พฒันา การนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิม ยงัมีความเส่ียงจากความสามารถให้เกิดการยอมรับใน

ตลาดและการตอบสนองต่อความตอ้งการหรือรสนิยมของผูบ้ริโภค ซ่ึงหากมีการคาดการณ์อุปสงค์หรือความนิยมของ

ผูบ้ริโภคคลาดเคล่ือน บริษทัอาจมีตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่า และ

ส่งผลใหอ้ตัราการทาํกาํไรของบริษทัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้ 

บริษทัตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว และไดมี้มาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยลดหรือป้องกนัความเส่ียง 

โดยมุ่งเนน้การพฒันา และนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี ตรงกบัความตอ้งการท่ีตรงจุดของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจและรักษาฐานลูกคา้ รวมทั้งการสร้างแรงกระตุน้ทางการตลาดท่ีน่าสนใจอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการทดลอง

ใชแ้ละเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ และยงัเป็นการขยายตลาดให้เพ่ิมข้ึน โดยบริษทัมีการติดตามการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอ และการนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3.1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของรายได้จากผลิตภัณฑ์หลกั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงามสําหรับคน และผลิตภณัฑ์สุขภาพสาํหรับสัตว ์ท่ีมี

ชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายรวมทั้งส้ินมากกว่า 80 ผลิตภณัฑ ์แต่ทั้งน้ีหากพิจารณา
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ผลิตภณัฑห์ลกัแต่ละผลิตภณัฑท่ี์มียอดขายเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ในปี 2560 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของ

ปี 2562 มีเพียง 5 ผลิตภณัฑ์ 5 ผลิตภณัฑ์ และ 4 ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมียอดขายรวมกนัประมาณร้อยละ 75.92 ร้อยละ 69.81 และ

ร้อยละ 53.19 ของยอดขายรวม ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่แต่ละผลิตภณัฑมี์ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี จากความสาํเร็จของ

การทาํการตลาด ประกอบกบัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพสูง สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ทาํให้บริษทัมีฐาน

ลูกคา้ของผลิตภณัฑด์งักล่าวเพ่ิมข้ึนในทุกช่องทางการจาํหน่าย และมียอดขายท่ีเติบโตเพิ่มข้ึน 

บริษทัอาจมีความเส่ียงหากมีผลกระทบในทางลบเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ี

บริษทัมิอาจควบคุมได ้เช่น การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและกระแสนิยมของผูบ้ริโภค ความนิยมต่อตราสินคา้ท่ีลดลง 

ภาวะการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึน สินคา้ทดแทน การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจและความพิถีพิถนัในการจบัจ่ายใชส้อยท่ีเพิ่มข้ึน 

ตลอดจนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จในทางลบต่อผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ

ดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัใหล้ดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

อยา่งก็ตาม บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัอยา่งมากกบัคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์

จากการใช้มากท่ีสุด อีกทั้งได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือและซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค อีกทั้ งยงัสร้างความพึงพอใจและ

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ ในขณะเดียวกนับริษทัไดมี้การคิดคน้ พฒันา และจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มาจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในผลิตภณัฑแ์ละกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผลิตภณัฑห์ลกัดงักล่าว 

3.1.3 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้รับจ้างผลิตภายนอก 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนหน่ึงมาจากผลิตภณัฑท่ี์มีการว่าจา้งผูผ้ลิตจากภายนอก คิด

เป็นประมาณร้อยละ 29.62 ร้อยละ 35.35 และร้อยละ 39.50 ของรายไดจ้ากการขายรวม ในปี 2560 - 2561 และงวด 6 เดือน

แรกของปี 2562 ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัว่าจา้งผูผ้ลิตจากภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 10 ราย โดยการ

คดัเลือกผูผ้ลิตแต่ละรายให้เหมาะสมสาํหรับการผลิตแต่ละผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัคาดว่าในแต่ละประเทศรวมถึง

ประเทศไทยมีจาํนวนผูผ้ลิตในแต่ละผลิตภณัฑม์ากกวา่ 10 ราย ทั้งน้ี แต่ละผลิตภณัฑบ์ริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวา่จา้งผูผ้ลิต

จากภายนอกเพียงรายเดียว เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทุกช้ินท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกนั ภายใตสู้ตรการผลิตเฉพาะของ

บริษทั โดยบริษทัเน้นการพฒันา คิดคน้ และร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญในต่างประเทศในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงท่ีผ่านมา 

บริษทัมีการวา่จา้งผูผ้ลิตในต่างประเทศรายหน่ึงให้ทาํการผลิตผลิตภณัฑห์ลกัท่ีทาํยอดขายจาํนวนมากใหแ้ก่บริษทั โดยในปี 

2560 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้จากผูผ้ลิตดงักล่าวประมาณร้อยละ 24.69 

ร้อยละ 25.83 และร้อยละ 24.27 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามลาํดบั ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงหากผูผ้ลิตดงักล่าวไม่

ผลิตสินคา้ให้กบับริษทั หรือไม่สามารถส่งมอบสินคา้ให้แก่บริษทัในปริมาณและเวลาท่ีกาํหนด หรือไม่สามารถผลิตสินคา้

ให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานตามท่ีบริษทักาํหนด ซ่ึงมีกระทบต่อยอดขาย ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ ของ

บริษทัได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัให้ความสําคญักบัการคดัเลือกผูผ้ลิตจากภายนอกเป็นอย่างมาก โดยจะตอ้งเป็นผูผ้ลิตท่ีมี

ความเช่ียวชาญ มีกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต สามารถผลิตและจดัหาวตัถุดิบได้

ตามท่ีบริษทักาํหนด มีกาํลงัการผลิตท่ีสามารถรองรับคาํสั่งซ้ือของบริษทัได ้สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด มี

ความน่าเช่ือถือ และมีฐานะการเงินท่ีดี ซ่ึงท่ีผ่านมาผูผ้ลิตจากภายนอกดงักล่าวต่างก็สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามคุณภาพและ

มาตรฐาน และสามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามท่ีบริษทักาํหนด ประกอบกบับริษทัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตดงักล่าวมา
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โดยตลอด รวมถึงมีการจดัทาํรายช่ือผูรั้บจา้งผลิตรายอ่ืนๆ ในทะเบียนคู่คา้ เพ่ือรองรับในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียน

ผูรั้บจา้งผลิต นอกจากน้ี ในส่วนของการว่าจา้งผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หลกัท่ีทาํยอดขายจาํนวนมากดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีการ

วา่จา้งผลิตผลิตภณัฑห์ลกัควบคู่ไปกบัการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตรายดงักล่าวภายใตส้ญัญาแต่งตั้งตวัแทน

จาํหน่ายอายสุญัญา 5 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดอายสุญัญาในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 และสามารถต่ออายสุญัญาออกไปไดอี้ก 1 ปี  

ทั้งน้ีบริษทัเช่ือวา่คู่สญัญาทั้งสองฝ่าย จะสามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขต่างๆ ของสญัญา  และสามารถรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี

ระหวา่งกนัไดอ้ยา่งมัน่คงต่อเน่ืองต่อไป จึงคาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่บริษทัในอนาคต 

3.1.4 ความเส่ียงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า 

บริษัทได้รับแต่งตั้ งให้เป็นตัวแทนจาํหน่ายผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้แก่ การได้รับแต่งตั้ งจากบริษัท แดวูง ฟาร์

มาซูทิคอล (ไทยแลนด)์ จาํกดั (“แดวูง”) ให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ฮยาลูโรนิค แอซิด ฟิลเลอร์ Perfectha ผลิตภณัฑ์

โบทูลินั่มท็อกซิน NABOTA การได้รับแต่งตั้ งจาก Dermcare-VTE PTY.LTD. (“Dermcare”) ให้เป็นตัวแทนจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์แชมพูยา Dermcare Malaseb และ Dermcare Pyohex ผลิตภณัฑ์เวชสําอางสําหรับสัตวเ์ล้ียง Dermcare Aloveen 

และ Dermcare Natural และการไดรั้บแต่งตั้งจาก Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (“Tensall”) ให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ซินไบโอติก TS6 - Synbiotic และผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น TS6 - Lady Health ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวแทนจาํหน่าย

ดังกล่าวลว้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงและผลิตในต่างประเทศทั้งส้ิน โดยบริษทัได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาํหน่าย

ผลิตภณัฑด์งักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 

สาํหรับผลิตภณัฑ ์Dermcare ซ่ึงสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัดงักล่าวมีอายสุัญญา 3 - 5 ปี และสามารถต่ออายุ

สญัญาออกไปไดอี้กตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา   

ทั้งน้ี ในปี 2560 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑห์ลกั

ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย รวมกนัประมาณร้อยละ 63.98 ร้อยละ 56.80 และร้อยละ 47.60 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามลาํดบั 

ดงันั้น บริษทัอาจมีความเส่ียงจากรายไดท่ี้ลดลงหากตอ้งสูญเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้หลกัดงักล่าวไป ซ่ึงอาจเกิด

จากการถูกยกเลิกสัญญา หรือการไม่ไดรั้บการต่ออายสุัญญา หรือการท่ีเจา้ของตราสินคา้เขา้มาทาํการตลาดในประเทศไทย

เอง โดยท่ีบริษทัอาจไม่สามารถหาผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ มาทดแทนและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการสร้างรายไดข้องบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

หากพิจารณาสัญญาตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัขา้งตน้ สัญญาท่ีบริษทัทาํกบั Dermcare ฉบบัเดิมมีอายสุัญญา 

3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2559 จนถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2562 และสัญญาท่ีบริษทัทาํกบั Tensall ฉบบัเดิมมีอายสุัญญา 5 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ทั้งสองสัญญาดงักล่าวไดมี้การต่อสัญญามาแลว้ 1 คร้ังในเดือน

มกราคม 2562 สาํหรับสัญญาท่ีบริษทัทาํกบัแดวูงมี 2 ฉบบั แต่ละฉบบัมีอายสุัญญา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 2560 จนถึง

วนัท่ี 5 มกราคม 2563 และตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงเป็นสัญญาฉบบัแรกท่ียงัไม่เคยมี

การต่ออายสุญัญา ทั้งน้ี สญัญาตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัขา้งตน้มีการกาํหนดเป้าการสั่งซ้ือขั้นตํ่าในสญัญา ซ่ึงท่ีผา่นมา

บริษทัมีการสั่งซ้ือไดต้ามเป้าสั่งซ้ือท่ีกาํหนดมาโดยตลอด (รายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขสําคญัของสัญญาแต่งตั้งตวัแทน

จาํหน่าย แสดงอยูใ่นส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ / 5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ) อยา่งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา

ของการเป็นตวัแทนจาํหน่ายท่ีผา่นมา บริษทัปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาอยา่งครบถว้นและเคร่งครัด และยงั

สามารถเพ่ิมยอดขายให้เติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการมีทีมงานขายท่ีเขม้แข็ง และช่องทางจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกบับริษทัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้ของตราสินคา้ต่างๆ มาโดยตลอด บริษทัจึงเช่ือวา่เจา้ของตราสินคา้จะยงัคงมอบ

ความไวว้างใจให้บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี ความเส่ียงท่ีเจา้ของตรา



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 3. ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 53 

สินคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศจะเขา้มาทาํการตลาดในประเทศไทยเองนั้น มีโอกาสเกิดข้ึนไดน้อ้ย เน่ืองจากเจา้ของตรา

สินคา้ดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ อยา่งรอบคอบ เช่น โอกาสทางการตลาด ผลตอบแทน ความคุม้ค่าในการลงทุน 

ขนาดของตลาดและความตอ้งการสินคา้ในตลาดเพ่ือสร้างยอดขายใหป้ระหยดัต่อขนาดและถึงจุดคุม้ทุน เป็นตน้ 

3.1.5 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้กระจายสินค้ารายใหญ่ 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้ริหารจดัการคลงัสินคา้และจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ดว้ยตนเอง แต่ไดว้่าจา้ง

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั (“ซิลลิคฟาร์มา”) เป็นผูก้ระจายสินคา้และบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดให้แก่บริษทั

และบริษทัยอ่ยแต่เพียงรายเดียว ครอบคลุมการรับสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การบริหารคลงัสินคา้ การจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ 

การเรียกเก็บและรับชาํระเงินค่าสินคา้ในทุกช่องทางการจาํหน่ายสินคา้  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เกิดความคล่องตวั ความ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ รวมทั้งเพ่ือการลดตน้ทุนโดยเฉพาะตน้ทุนคงท่ีดา้นบุคลากรและ 

Fixed Asset ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโลจิสติกส์ และปรับเป็นตน้ทุนท่ีผนัแปรกบัรายไดม้ากข้ึน เพ่ือให้การบริหารตน้ทุนโดยรวม

มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจมีความเส่ียงหากซิลลิคฟาร์มา ไม่สามารถให้บริการตามขอ้ตกลงแก่บริษทั หรือมีการ

ยกเลิกสัญญาหรือไม่มีการต่อสัญญาเม่ืออายุสัญญาการให้บริการส้ินสุดลง ซ่ึงอาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

และรายไดข้องบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัไดใ้นกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัหาบุคลากรและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทนัที รวมถึงความเส่ียงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการต่อสัญญา เช่น การเพิ่มอตัราค่าบริการอยา่ง

มีนยัสาํคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั 

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว จึงไดใ้ห้ความสาํคญัในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการจากภายนอกท่ีมี

ความน่าเช่ือถือ มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเฉพาะ มีกระบวนการและขั้นตอนการทาํงานท่ีได้

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และเป็นผูน้าํในธุรกิจจดัจาํหน่ายเวชภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพรายใหญ่ของประเทศ 

และภูมิภาคเอเซียมาเป็นเวลานาน ในส่วนของบริษทัเองก็เน้นให้ผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ของ

สัญญาอยา่งเคร่งครัด และรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ห้บริการดงักล่าว ตลอดจนประสานให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนัให้

มากท่ีสุด ทั้งน้ี สัญญาการให้บริการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํกบัซิลลิคฟาร์มา มีอายสุัญญา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 

2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 และเม่ือครบกาํหนดสัญญาดงักล่าว คู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดยอตัโนมติั

คราวละ 2 ปี ซ่ึงบริษัทเช่ือว่าการดาํเนินงานร่วมกันกับซิลลิคฟาร์มา จะไปด้วยดีต่อไปในอนาคต ประกอบการความ

เช่ียวชาญในธุรกิจและการมีระบบงานท่ีดีของซิลลิคฟาร์มา จะสามารถช่วยให้การบริหารจดัการสินคา้และช่องทางการ

จาํหน่ายของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม หากในกรณีซิลลิคฟาร์มายกเลิกบริการ

กบับริษทั บริษทักส็ามารถดาํเนินการเองไดแ้ละวา่จา้งบริษทัผูใ้หบ้ริการขนส่งภายนอกเป็นผูใ้หบ้ริการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

3.1.6 ความเส่ียงจากการบริหารสินค้าคงเหลือ 

การบริหารสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตลาด ซ่ึงหากบริษทัมีการสะสมของปริมาณสินคา้คงเหลือมากเกินไป 

โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความนิยมอย่างรวดเร็ว หรือมีความไม่แน่นอนของความสําเร็จในการนาํผลิตภณัฑ์

ออกสู่ตลาด หรืออยูใ่นช่วงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการหรือการบริโภคท่ี

ลดลง ทาํให้บริษทัมีความเส่ียงจากการมีสินคา้คงเหลือท่ีมีอายเุพิ่มข้ึนหรือสินคา้หมดอาย ุการตอ้งตั้งสํารองสินคา้คงเหลือ 

หรือลดราคาเพ่ือเร่งระบายสินคา้ รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายในการรักษาสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนัหากบริษทัมีสินคา้
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คงเหลือในคลงัตํ่าเกินไป ซ่ึงอาจเกิดจากการประเมินความตอ้งการของตลาดตํ่าเกินไป การจดัหาสินคา้ล่าชา้กว่ากาํหนด 

การประเมินระยะเวลาในการสั่งผลิต จดัซ้ือ หรือระยะเวลาในการรอสินคา้คลาดเคล่ือน ตลอดจนสภาวะการขาดแคลน

สินคา้ในตลาด ทาํให้บริษทัมีความเส่ียงจากการไม่สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ สูญเสียโอกาสทาง

การตลาดหรือสูญเสียลูกคา้ และอาจมีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและ

บริษัทย่อย มีการตั้งสํารองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจาํนวน 2.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของมูลค่าสินค้า

คงเหลือทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตั้งสํารองของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุคงเหลือนับจากวนัหมดอายุตามท่ีระบุในฉลาก

สินคา้ นอ้ยกวา่ 6 เดือน รวมทั้งการตั้งสาํรองของสินคา้คงเหลือบางรายการท่ีบริษทัยกเลิกการขายแลว้ 

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการมีปริมาณสินคา้คงเหลือมากหรือตํ่าเกินความตอ้งการลูกคา้ บริษทั

ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารสินคา้คงเหลือ โดยไดมี้การติดตามความเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลืออยา่งใกลชิ้ด สาํรวจ

ความพึงพอใจของลูกคา้และกระแสความนิยมในสินคา้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนติดตามสภาวะ แนวโน้ม ของตลาดและ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอยา่งทนัถ่วงทีและสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะกาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ การสั่งซ้ือและสั่งผลิต

สินคา้ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละช่วงเวลา 

3.1.7 ความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจเกดิขึน้จากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยจาํหน่ายเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัอาหาร ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร นวตักรรมความ

งาม ยา เวชภณัฑ ์และเวชสาํอาง ซ่ึงคุณภาพและความปลอดภยัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑ ์ อยา่งไร

ก็ตาม ผลิตภณัฑ์อาจมีความเส่ียงจากการเกิดการปนเป้ือนหรือการเส่ือมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นทุก

ขั้นตอนการผลิต  การจดัเก็บ  การขนส่ง และการวางจาํหน่าย ซ่ึงในกรณีท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บผลขา้งเคียงอนัไม่พึงประสงคห์รือ

เกิดปัญหาดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ความเจ็บป่วยหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จากการใชผ้ลิตภณัฑ์ดงักล่าว จนเป็น

เหตุให้มีการถูกกล่าวหา ถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องให้ชดใชค้่าเสียหายต่างๆ ซ่ึงบริษทัอาจตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือ

ชดใชค้่าเสียหายนั้นๆ ตามแต่ผลการพิสูจน์ถึงผูท่ี้เป็นตน้เหตุของความเสียหายนั้น อยา่งไรก็ตามเม่ือมีความเสียหายดงักล่าว

เกิดข้ึนและมีการเผยแพร่ออกไป ก็ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ 

ตลอดจนรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษทัให้ความสาํคญักบัคุณภาพ ความปลอดภยัของทุกผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายเป็นอยา่งมาก โดยการคดัเลือกผูผ้ลิต 

และสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภยัสูง รวมทั้งไดก้าํหนดมาตรฐานการขนส่ง การจดัเก็บ และการตั้งวาง

ผลิตภณัฑ์ในร้านคา้หรือจุดจาํหน่ายให้มีความปลอดภยัและสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไวไ้ด ้จนถึงการส่งมอบ

ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ หรือผูบ้ริโภค เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายนั้นไม่เป็นอนัตรายและมีความปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภคทุกราย ท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยไม่เคยถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องให้ชดใชค่้าเสียหายจากความไม่ปลอดภยั

ของผลิตภณัฑท่ี์นาํมาจาํหน่าย  

3.1.8 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยนาํมาจาํหน่ายตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุก

ผลิตภัณฑ์ โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐานและผลิตภณัฑ์ได้รับการข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง

ครบถว้นมาแลว้จากผูผ้ลิตนั้นๆ สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์สัง่ซ้ือหรือสัง่ผลิตจากต่างประเทศและบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นผูน้าํเขา้

มาเองนั้น ก่อนการนาํเขา้มาเพ่ือจาํหน่าย บริษทัหรือบริษทัย่อยตอ้งดาํเนินการขออนุญาตหรือข้ึนทะเบียนจากหน่วยงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตอ้งไดรั้บอนุญาตนาํเขา้จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภณัฑ์
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เคร่ืองสาํอางตอ้งขอจดแจง้เคร่ืองสาํอางกบั อย. ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหารสัตว ์สารผสมล่วงหนา้และผลิตภณัฑ์สุข

ศาสตร์สําหรับสัตว ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์กรมปศุสัตว ์และผลิตภณัฑ์ยาสัตวต์อ้งไดรั้บ

อนุญาตนาํเขา้จาก อย. เป็นตน้ รวมทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของใบอนุญาตต่างๆ ท่ีไดรั้บในการ

ดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

ดงันั้น การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีบงัคบัใช้

ในปัจจุบนั รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต จึงมีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย

เป็นอยา่งมาก ซ่ึงบริษทัตอ้งมีการติดตามเพ่ือให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงบางคร้ัง

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อาจทาํให้บริษทัมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี หากมีการตรวจพบวา่บริษทัไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยนาํมาจาํหน่ายไม่ผ่านการข้ึนทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาต

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือไม่สามารถต่ออายใุบอนุญาตใดๆ ท่ีมีผลต่อการการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย อาจ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลิตภณัฑ์ ช่ือเสียง การดาํเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั บริษทัจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย กฏระเบียบ หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานในการควบคุมต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัมีฝ่ายจดทะเบียนผลิตภณัฑ์และลิขสิทธ์ิเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการดงักล่าว 

รวมทั้งติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในกฏหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัอยา่งใกลชิ้ด และมีการรายงานผูบ้ริหารให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลง และแนวโนม้การเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

อย่างรวดเร็ว สมํ่าเสมอ เพื่อท่ีบริษทัจะได้เตรียมการเพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ทนัท่วงที และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

3.1.9 ความเส่ียงจากการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามมากข้ึน โดยให้ความสําคัญมากข้ึนกับ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีเป็นทางเลือกเพ่ือเสริมภูมิคุม้กนัหรือบาํรุงร่างกายให้แข็งแรง หลีกเล่ียงการใชย้าและผลขา้งเคียง

จากการใชย้าในการรักษา รวมทั้งมีความใส่ใจดา้นความงามและรูปลกัษณ์ภายนอกเพ่ิมข้ึนตามกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ทาํให้

ผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมข้ึน มีผูป้ระกอบการเขา้มาในตลาดเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้สภาวะ

การแข่งขนัในตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพ / ความงามสาํหรับคนและสัตว์

เป็นจาํนวนมาก ทั้งผูป้ระกอบการท่ีมีโรงงานผลิตสินคา้ของตนเอง และผูป้ระกอบการท่ีมีการว่าจา้งผูรั้บจา้งผลิตสินคา้จาก

ภายนอกหรือนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศมาจาํหน่าย รวมถึงบริษทัสาขาของบริษทัขา้มชาติท่ีมีตราสินคา้เป็นของตนเองใน

ประเทศไทย เป็นตน้ ส่งผลใหมี้ผลิตภณัฑใ์นตลาดจาํนวนมากหรือมีสินคา้ทดแทนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั คุณสมบติัใกลเ้คียง

กนัในตลาดจาํนวนมาก หลากหลายตราสินคา้ ประกอบกบัการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

เป็นไปอย่างกวา้งขวาง ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายสินค้าต่างก็ต้องพฒันาสินค้าให้ทันกับ

สถานการณ์ตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความนิยมและทัศนคติต่อการ

บริโภคผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ซ่ึงหากบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งทั้ง

ผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่ได ้อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้และผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั

ในระยะยาว 

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เช่น การนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายของหลากหลายของผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดค้รอบคลุมมากข้ึน ส่งเสริมผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งในดา้นภาพลกัษณ์
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และความน่าเช่ือถือและคุณภาพท่ีดีของผลิตภณัฑ ์ให้ความสาํคญักบัการวิจยัและพฒันาเพ่ือการสร้างตราสินคา้ให้แขง็แกร่ง 

วางตาํแหน่งทางการตลาดเพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของผลิตภณัฑ ์และการเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายเพ่ือเพิ่ม

การเขา้ถึงของลูกคา้ให้มากข้ึน  เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าการดาํเนินกลยุทธ์ดงักล่าวจะทาํให้บริษทัมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึนและ

สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3.1.10 ความเส่ียงจากการให้เครดิตแก่ลูกหนีก้ารค้า 

ณ ส้ินปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระ

มากกว่า 90 วนั จาํนวน 0.09 ลา้นบาท 4.03 ลา้นบาท 7.22 ลา้นบาท และ 5.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ร้อยละ 10.20 

ร้อยละ 8.60 และร้อยละ 5.26 ของลูกหน้ีการคา้รวม ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั แต่ไม่เกิน 

180 วนั จาํนวน 16 ราย มียอดคา้งชาํระรวม 0.40 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหน้ีท่ีมียอดคงคา้งต่อรายเกิน 100,000 บาท จาํนวน 1 

ราย ท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีรายย่อยท่ีมียอดคงคา้งต่อรายจาํนวนไม่มากนัก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีรายย่อยของบริษัทย่อย 

(อินเตอร์เวทตา้) และมีลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 180 วนั จาํนวน 53 ราย ยอดคา้งชาํระรวม 4.97 ลา้นบาท 

โดยเป็นลูกหน้ีท่ีมียอดคงคา้งต่อรายเกิน 1,000,000 บาท จาํนวน 1 ราย ลูกหน้ีท่ีมียอดคงค้างต่อรายเกิน 100,000 บาท 

จาํนวน 8 ราย ท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีมียอดคงคา้งต่อรายจาํนวนไม่มากนกั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีรายยอ่ยของบริษทั

ยอ่ย (อินเตอร์เวทตา้) โดยในการติดตามหน้ีแผนกติดตามหน้ีจะรับผดิชอบติดตามทวงถามและประสานงานกบัทีมขาย หาก

มียอดคงค้างของลูกหน้ีและเกินวนัครบกาํหนดชําระมากกว่า 180 วนั ฝ่ายบัญชีจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

นอกจากน้ีจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากปัจจยัเชิงคุณภาพประกอบจากประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์

เก่ียวกบัการชาํระหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ไดใ้นอนาคตของลูกหน้ีแต่ละราย ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและ

บริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีเกินครบกาํหนดชาํระมากกว่า 180 วนั เกือบทั้งหมดแลว้ ยกเวน้

ลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีบริษทัคาดวา่จะเกบ็เงินได ้ซ่ึงมียอดคงคา้งรวม 0.13 ลา้นบาท  

บริษทัตระหนักถึงความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไดค้รบถว้นและตามกาํหนดเวลา ทาํให้

อาจตอ้งพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายบญัชีท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงจะกระทบต่อกาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยให้ลดลงได ้บริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติังานในการติดตามการชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ โดยแผนกติดตามหน้ีจะ

ทาํหน้าท่ีติดตามทวงถามลูกหน้ีและประสานงานกบัทีมขาย พร้อมฝ่ายบญัชีจดัทาํและสรุปรายงานจดัชั้นอายุลูกหน้ี (AR 

aging Report) เพ่ือส่งเร่ืองให้แผนกติดตามหน้ีทราบ เพ่ือช่วยในการตรวจสอบและดาํเนินการติดตามหน้ี สาํหรับลูกหน้ีท่ียงั

ไม่สามารถเก็บเงินได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไว ้ทั้งในเชิง

ปริมาณซ่ึงพิจารณาจากอายลูุกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 180 วนั และเชิงคุณภาพซ่ึงพิจารณาจากประวติัการชาํระหน้ี 

และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ีแต่ละราย 

ทั้ งน้ี ลูกหน้ีค้างชําระดังกล่าวเป็นหน้ีเดิมก่อนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการแต่งตั้ งให้ซิลลิคฟาร์มาเป็น

ผูด้าํเนินการดา้นคลงัสินคา้ การจดัส่งสินคา้ การให้เครดิตเทอม และการเรียกเก็บเงินค่าสินคา้จากลูกคา้ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้ห้เครดิตเทอมกบัซิลลิคฟาร์มาแทนการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้โดยตรง 

ยกเวน้การขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายใดท่ีถูกซิลลิคฟาร์มาระงบัวงเงินเครดิต อนัเน่ืองมาจากมูลค่าการซ้ือสินคา้นั้นเกินกว่า

วงเงินเครดิตเทอมท่ีซิลลิคฟาร์มาให้แก่ลูกคา้รายนั้น หรือลูกคา้มีสถานะเป็นลูกหน้ีคา้งเกินกาํหนดชาํระของซิลลิคฟาร์มา 

ซ่ึงหากบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัประสงคท่ี์จะขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายนั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อ

การใหเ้ครดิตเทอมแก่ลูกคา้รายนั้นเอง  
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บริษทัและบริษทัยอ่ยให้เครดิตเทอมแก่ซิลลิคฟาร์มาเป็นระยะเวลาประมาณ 75-105 วนั (ระยะเวลาเครดิตเร่ิมจาก

วนัท่ีขายสินคา้จนถึง 75 วนันบัจากส้ินเดือนท่ีขายสินคา้) โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยประกอบดว้ยซิลลิคฟาร์มาจาํนวน 97.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 95.26 ของลูกหน้ีการคา้รวม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ี

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีความเส่ียงจากแนวโนม้การมีลูกหน้ีการคา้เกือบทั้งหมดเป็นซิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียว 

ซ่ึงถา้ซิลลิคฟาร์มาไม่สามารถชาํระหน้ีให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ามกาํหนดเวลา อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและ

การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดมี้การพิจารณาคดัเลือก

ผูใ้ห้บริการดว้ยความรอบคอบ โดยเห็นวา่ซิลลิคฟาร์มามีฐานะการเงินท่ีมัน่คง มีช่ือเสียงท่ีดี มีความเช่ียวชาญและนวตักรรม

ท่ีทนัสมยัในการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ท่ีครบวงจร และเป็นผูน้าํดา้นการจดัจาํหน่ายเวชภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เพ่ือ

สุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียมาเป็นเวลานาน อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการประสานงานและการดาํเนินงานอยา่ง

ใกลชิ้ดกบัซิลลิคฟาร์มา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ติดตามสถานการณ์และข่าวสารเก่ียวกบัซิลลิคฟาร์มาเป็น

ประจาํสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะไดท้ราบขอ้มูลและดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัทีในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อนัอาจเกิดผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย   

3.1.11 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัมีการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินตราต่างประเทศในส่วนของการนาํเขา้และการสั่งผลิตสินคา้คุณภาพจาก

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย ไตห้วนั และเกาหลีใต ้เป็นตน้ โดยในปี 2560 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 

2562 บริษทัมีสดัส่วนการสัง่ซ้ือและชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 34.32 ร้อยละ 28.50 และร้อย

ละ 35.99 ของมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้รวม ตามลาํดบั โดยมีการจ่ายชาํระเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ

เป็นหลกั ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งหมดเป็นเงินสกลุบาท  

บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาท

และสกุลเงินต่างประเทศมีความผนัผวนหรือค่าเงินบาทอ่อนตวั จะทาํให้บริษทัมีตน้ทุนค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน และหากบริษทัไม่

สามารถปรับราคาสินคา้ข้ึนไดต้ามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบต่อ

อตัราการทาํกาํไรของบริษทัได ้รวมทั้งอาจเกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีค่าเงินบาท ณ วนัท่ีจ่ายชาํระเงินค่า

สินคา้มีแนวโนม้อ่อนตวัลงกว่าวนัท่ีทาํการบนัทึกบญัชีค่าซ้ือสินคา้ ทั้งน้ี ในปี 2560 - 2561 และและงวด 6 เดือนแรกของปี 

2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน (0.13) ลา้นบาท 0.54 ลา้นบาท และ 0.34 ลา้น

บาท ตามลาํดบั  

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้

การติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโนม้ของอตัราแลกเปล่ียน

สกุลเงินท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกาํหนดแนวทางในการสั่งซ้ือสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีความผนัผวนของอัตรา

แลกเปล่ียน ทั้งน้ี การสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศบางรายการ บริษทัมีการสั่งซ้ือจากคู่คา้หรือตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ใน

ประเทศและมีการซ้ือขายสินคา้เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี 

บริษทัอาจพิจารณาการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในสภาวะท่ีอตัราแลกเปล่ียนมี

ความผนัผวนมาก ซ่ึงข้ึนกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารและเป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยจะมี

การสอบทานความเพียงพอของนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบาย

เกง็กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  
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3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร 

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นร้อยละ 

65.81 และภายหลงับริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) แลว้ ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร จะถือหุ้นใน

บริษทัไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.12 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี ซ่ึง

สัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าว เป็นสัดส่วนท่ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมด รวมทั้งสามารถควบคุม

นโยบายและการบริหารงานในบริษทัได ้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดให้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้น ดงันั้นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น

ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาได ้

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอาํนาจดงักล่าว บริษทัจึง

ไดจ้ดัโครงสร้างการบริหารจดัการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และไดก้าํหนดขอบเขตการดาํเนินงาน การมอบ

อาํนาจให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทั

จาํนวน 4 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

เพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสินใจ และพิจารณาอนุมติัรายการต่างๆ ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจาํกดัการออกเสียงของผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี บริษัทยงัจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู ้ชํานาญการจากภายนอกท่ี

ปฏิบติังานเป็นอิสระและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีหลกัในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้

เป็นไปตามระบบท่ีได้กาํหนดไว ้ทั้ งน้ีเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผูถื้อหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอาํนาจในการ

บริหารงานของบริษทั นอกจากน้ี เม่ือบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษทัจะตอ้งเปิดเผย

ข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ของบริษทั เป็นตน้ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ทุกราย 

3.2.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย ตอ้งพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน มี

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการทาํการตลาดและการจาํหน่ายในทุกช่องทางการจาํหน่าย มีความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละ

การคิดคน้ให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจและสร้าง

การเติบโตให้แก่บริษทั อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวไ้ด้ หรือไม่

สามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดภ้ายในเวลาอนัเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และผลการดาํเนินงานของ

บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัได ้ 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลากรดงักล่าวเป็นอยา่งดี  โดยไดใ้ห้ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร การ

สร้างแรงจูงใจใหท้าํงานกบับริษทัอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว การสนบัสนุนความกา้วหนา้ทางสายงานของบุคลากร ตลอดจน

การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล  นอกจากน้ี บริษทัมีการสรรหาบุคลากรใหม่
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เพ่ือรองรับการขยายงานหรือเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีสูญเสียไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทั  

3.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

3.3.1 ความเส่ียงในเร่ืองตลาดรองสําหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายก่อนท่ีบริษทัจะไดรั้บอนุมติัให้นาํหุ้นเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงในเร่ืองสภาพคล่อง และการไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการ

ขายหุ้นตามท่ีคาดการณ์ไว ้หากหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่สามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ได ้ซ่ึงจะมีผล

ใหไ้ม่มีตลาดรองสาํหรับการซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทั  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดด้าํเนินการยื่นขอให้รับหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอไอ แลว้ ซ่ึงขณะน้ีตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ระหว่างการพิจารณารับหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

ทั้งน้ี บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทัในเบ้ืองตน้แลว้พบว่า 

บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะสามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอได ้ ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 

“ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2560 ยกเวน้คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย โดยบริษทัตอ้งมีผูถื้อหุ้นราย

ยอ่ยไม่ตํ่ากว่า 300 ราย ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ และผูถื้อหุ้นรายยอ่ยแต่ละรายตอ้งถือหุ้นไม่

น้อยกว่า 1 หน่วยการซ้ือขาย โดยท่ีปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลงัการเสนอขายหุ้นแลว้เสร็จ บริษทัจะมีคุณสมบติั

เก่ียวกบัการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยครบถว้นตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ 

3.3.2 ความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเน่ืองมาจากก่อนท่ีจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในคร้ังนี้บริษัทมีการ

เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาท่ีต่ํากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในคร้ังนี ้

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัมีการเพ่ิมทุนเพ่ือนาํเงินท่ี

ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จาํนวน 

150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้(par) หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท หุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมดงักล่าวเป็นจาํนวนและราคาก่อนท่ีบริษทัจะมีการเปล่ียน par จากหุ้นะ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงหากคาํนวณ

โดยใชร้าคา par ในปัจจุบนั จะมีจาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนเท่ากบั 30 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.56 ของทุนเรียกชาํระแลว้ภายหลงั

การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี และมีราคาเสนอขายหุ้นเท่ากบัหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นราคาตํ่ากว่าราคาเสนอ

ขายหุ้นให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ีท่ีเท่ากบั 7.00 บาทต่อหุ้น หรือตํ่ากว่าร้อยละ 92.86 ของราคา IPO ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดว่าหุน้ของผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของบริษทั หรือผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 

(กรณีท่ีผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของบริษทัมีจาํนวนหุ้นรวมกนัตํ่ากว่าร้อยละ 55) ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนัร้อยละ 55 ของทุน

ชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี จะถูกห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัแรกท่ี

หุ้นของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Silent Period) โดยหุ้นของบริษทัท่ีถูกห้ามขายดังกล่าว

จาํนวนไม่เกินร้อยละ 25 จะสามารถขายไดภ้ายหลงัจากพน้ระยะเวลา 6 เดือนแรก นบัแต่วนัแรกท่ีหุ้นของบริษทัเร่ิมทาํการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และหุ้นของบริษทัในส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 จะสามารถขายไดภ้ายหลงัจากพน้

ระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัแรกท่ีหุน้ของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
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ทั้งน้ี บริษทัยงัมีหุ้นของบริษทัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นรายย่อยเดิมท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบางส่วนหรือคิดเป็น

จาํนวนหุ้นร้อยละ 22.67 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนท่ีไม่ไดถู้กห้ามขายตาม Silent 

Period ท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้น หากผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเดิมท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารดงักล่าวมีการขายหุ้นท่ีไม่ไดติ้ด Silent 

Period ออกมาในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั อาจมีผลกระทบในทางลบต่อราคาหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ณ ช่วงเวลาท่ีมี

การขายหุ้นได ้ซ่ึงผูล้งทุนทัว่ไปท่ีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี อาจไดรั้บความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุ้น

ดงักล่าวได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบดงักล่าววา่จะเกิดข้ึนหรือไม่อยา่งไรในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บแจง้จากผูถื้อหุ้นรายย่อยเดิมท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร

ของบริษทั ถึงการจะขายหุ้นท่ีตนถืออยู่บางส่วนซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ไดถู้กห้ามขายตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (Silent Period) 

ให้แก่ผู ้เสนอขอซ้ือหุ้น คือ นายพิ ริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม และนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล (รวมเรียกว่า “ผู ้ลงทุน

เฉพาะเจาะจง”) โดยผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงไดเ้สนอขอซ้ือหุ้นเดิมของบริษทั จากผูถื้อหุ้นรายย่อยเดิมของบริษทัจาํนวน 10 

ราย ไดแ้ก่ นางสาวสุวิสา หวงับาํรุงศกัด์ิ นายสมพล ฤกษ์วิบูลยศ์รี นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง นายเสริมยุทธ แยม้เกตุ นาย 

ชูรัชฎ์ ชาครกุล นางประไพพรรณ ฉันธิกุล นายลี ซี เกียน นายนฤพนธ์ พุทธิมา นายตุลย ์สุริยลกัษณ์ และนายนันทวุฒิ  

จินวุฒิ เป็นจาํนวนรวมกนัทั้งส้ิน 20,000,000 หุน้ ในราคา 7.00 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเท่ากบัราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชน

คร้ังแรก โดยผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงจะซ้ือหุ้นเดิมของบริษทัดงักล่าว ในวนัแรกท่ีหุ้นของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ทั้งน้ี ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพยส์าํหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังน้ี ไม่มีหนา้ท่ีใน

การจดัจาํหน่ายหุ้นดงักล่าว และหุ้นท่ีผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงเสนอขอซ้ือเป็นคนละส่วนกับหุ้นเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก นอกจากน้ี ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง ไม่มีขอ้ตกลงกบับริษทัในเร่ืองการส่งตวัแทนของตนเขา้ร่วม

เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั  

จากการทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ภายหลงัการซ้ือขายหุ้นดงักล่าว ผูถื้อหุ้นรายย่อยเดิมท่ีไม่มีส่วนร่วมใน

การบริหารของบริษทัทุกรายรวมกนัจะถือหุ้นในบริษทัเป็นจาํนวน 34,699,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.84 ของทุนชาํระแลว้

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี และมีหุ้นท่ีไม่ไดติ้ด Silent period รวมจาํนวน 26,700,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนในคร้ังน้ี โดยบริษทัจะแจง้จาํนวน

หุน้ท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเดิมและผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงถือหลงัจากการทาํรายการดงักล่าว ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์รายงาน

สารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน (ELCID) บนหนา้เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  

3.3.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในคร้ังน้ี ราคาหุ้นสามญัของบริษทัอาจมีแนวโนม้ผนัผวน เน่ืองจาก

ปัจจยัหลายประการซ่ึงบางปัจจยัเป็นเร่ืองท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้อาทิ การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ความผนัผวนของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัท่ีแตกต่างจากความคาดหวงัของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกบับริษทั รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

บริษทั เช่น การเปล่ียนแปลงดา้นกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว อาจส่งผลกระทบทาํให้ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัเกิดความผนัผวน ซ่ึง

ส่งผลให้นกัลงทุนไม่สามารถขายหุ้นของบริษทัไดใ้นราคาท่ีคาดการณ์ไว ้หรืออาจมีการซ้ือขายในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาเสนอ

ขายหุน้สามญัของบริษทัในคร้ังน้ีได ้
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4. การวจิัยและพฒันา  

- ไม่มี - 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 สินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

บริษัท     

• ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 0.34 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

• อุปกรณ์สาํนกังาน 1.38 เป็นเจา้ของ ไม่มี  

• คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 0.06 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

• ยานพาหนะ 7.57 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

• เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 0.18 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

• เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 0.17 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

บริษัทย่อย     

• อุปกรณ์สาํนกังาน 0.05 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

• คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 0.03 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

• เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 0.21 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

• เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 0.01 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 10.00   

5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเพลงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าตาม

บญัชีสุทธิ 1.51 ลา้นบาท โดยมีนโยบายตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยจ์าํนวน 3 - 5 ปี  

5.3 เคร่ืองหมายการค้าท่ีสําคญั 

บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการคา้สําหรับผลิตภณัฑ์ของบริษทั จาํนวน 7 เคร่ืองหมายการคา้ จาก ดร. 

ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวท่ีไดจ้ด

ทะเบียนไวก้ับสํานักเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเภทอาหารเสริมใช้ในทาง

การแพทย ์อาหารเสริมสาํหรับผูป่้วยใชใ้นทางการแพทย ์โดยเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวมีอายกุารจดทะเบียน 10 ปี นบัแต่

วนัท่ีจดทะเบียนในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 หรือมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2570 และ

อาจต่ออายกุารจดทะเบียนไดทุ้กๆ 10 ปี ดงัน้ี 

รูปเคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้ากบัผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 191104183 ผลิตภณัฑซิ์นไบโอติก 

 
191104184 ผลิตภณัฑซิ์นไบโอติก 
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รูปเคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้ากบัผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 181125311 ผลิตภณัฑร์วมสารอาหารเพ่ืออวยัวะสาํคญั (ช่วยควบคุม

ระดบัไขมนั) 

 
181125312 ผลิตภณัฑร์วมสารอาหารเพ่ืออวยัวะสาํคญั (ช่วยบาํรุง

สมอง) 

 181125313 ผลิตภณัฑร์วมสารอาหารเพ่ืออวยัวะสาํคญั (ช่วยควบคุม

ระดบันํ้าตาลในเลือด) 

 
181125314 ผลิตภณัฑต์า้นอนุมูลอิสระและตา้นการอกัเสบ 

 

181125310 ผลิตภณัฑย์าสีฟัน และผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติกเพ่ือการ

ดูแลผวิหนา้ 

ทั้งน้ี ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร และบริษทั ไดท้าํสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ลงวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดย 

ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ตกลงให้บริษทัใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้แต่เพียงผูเ้ดียวเพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ  การโฆษณา 

และการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั โดยให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่มีการคิด

ค่าตอบแทนจากบริษทั เป็นระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2572  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัอยูร่ะหว่างการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวมาเป็นของบริษทั โดยเม่ือ

วนัท่ี 3 และ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ไดย้ื่นหนงัสือสัญญาโอนเคร่ืองหมายการคา้ต่อกรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือใหด้าํเนินการโอนเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั  

นอกจากน้ี ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ MARIA ประเภทอาหารเสริม

สาํหรับสัตว ์ตามคาํขอเลขท่ี 170144164 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 กบัสํานกัเคร่ืองหมายการคา้ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย ์และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ไดท้าํหนังสือสัญญาโอนกบักรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือโอนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีอยูร่ะหว่างการขอจดทะเบียนดงักล่าว ให้แก่ บริษทั อินเตอร์ เพท็ทริ

นา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซ่ึงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาตเป็นระยะเวลา 10 ปี 

นับแต่วนัท่ีจดทะเบียน และอาจต่ออายุการจดทะเบียนไดทุ้กๆ 10 ปี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขเดียวกบัการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคา้อ่ืนๆ 

ปัจจุบนั บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทริน่า) ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ MARIA สาํหรับผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัและแมว โดยมี

รูปเคร่ืองหมายการคา้ คือ   

5.4 สัญญาท่ีสําคญัท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

5.4.1 สัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารกบับุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทั

ยอ่ย เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 
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คู่สัญญาของบริษทั และ

บริษัทย่อย 
สถานที่เช่า 

ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่เช่า 

(ตร.ม.) อายุ 

สัญญาเช่า 

วนัเร่ิม 

สัญญา 

วนัส้ินสุด 

สัญญา 

บริษัท      

1. บริษทั นนัทนา  

พรอพเพอต้ี จาํกดั 

140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9  

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

3 ปี 19 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2562 214.02 

2. บริษทั แกรนดนิ์ตแวร์ 

จาํกดั 

140/10 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9  

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

2 ปี 1 ก.ย. 2562 31 ส.ค. 2564 146.00 

บริษัทย่อย (อนิเตอร์เวทต้า)     

3. นางสาวพลอยศรี  

จงเจริญศิริ 

160/636-637 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส  

ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพหมานคร 

1 ปี 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563 64.00 

5.4.2 กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําประกันภัยความเส่ียงภัยสําหรับทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก ทุนประกนัรวม 77.98 ลา้นบาท ซ่ึงทุนประกนัของทรัพยสิ์นท่ีทาํประกนัภยัครอบคลุมมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยด์งักล่าว สาระสาํคญัของกรมธรรมป์ระกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี  

ประเภท

กรมธรรม์ 
บริษัทประกนั ผู้เอาประกนัภัย  ทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย 

ทุนประกนั 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา

ประกนัภัย 

1. กรมธรรม์

ประกนัภยั

ทรัพยสิ์น  

บริษทั มิตซุย  

สุมิโตโม  

อินชวัรันซ์ จาํกดั 

สาขาประเทศ

ไทย 

บริษทั 

 

 

• คุ ้มครองความเสี ยหาย (All Risks) ต่ อ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน เฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ ง คอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นของ

ผูเ้อาประกนัภยั ภายในสาํนกังานใหญ่ของ

บริษทั เลขท่ี 140/9, 140/10 อาคารไอทีเอฟ

ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2.67 9 เม.ย. 2562 - 

9 เม.ย. 2563 

  
 • คุ ้มครองความเสี ยหาย (All Risks) ต่ อ

สต็อกสินคา้ของบริษทัท่ีอยู่ในความดูแล

ของ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด ภายใน

คลงัสินคา้ เลขท่ี 99/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-

ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสา

ธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

45.00 9 เม.ย. 2562 - 

9 เม.ย. 2563 
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ประเภท

กรมธรรม์ 
บริษัทประกนั ผู้เอาประกนัภัย  ทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย 

ทุนประกนั 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา

ประกนัภัย 
  

อินเตอร์เวทตา้ • คุ ้มครองความเสี ยหาย (All Risks) ต่ อ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน เฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ ง คอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นของ

ผูเ้อาประกนัภยั ภายในสาํนกังานใหญ่ของ

บริษทั เลขท่ี 140/9, 140/10 อาคารไอทีเอฟ

ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์

เข ต บ างรั ก  ก รุ งเท พ ม ห าน ค ร แ ล ะ

สํานักงานสาขาเลขท่ี 160/636-637 อาคาร

ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้ น 26 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

0.31 9 เม.ย. 2562 - 

9 เม.ย. 2563 

  
 • คุ ้มครองความเสี ยหาย (All Risks) ต่ อ

สต็อกสินค้าของอินเตอร์เวทต้าท่ีอยู่ใน

ความดูแลของ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

ภายในคลังสินค้า เลขท่ี 99/9 หมู่ 3 ถนน

บางนา-ตราด กม.23 ตําบลบางเสาธง 

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

20.00 9 เม.ย. 2562 - 

9 เม.ย. 2563 

2. กรมธรรม์

ประกนัภยั

ความรับผิดต่อ

บุคคล 

ภายนอก 

บริษทั มิตซุย  

สุมิโตโม  

อินชวัรันซ์ จาํกดั 

สาขาประเทศ

ไทย 

บริษทั • ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) ปกป้องผูเ้อาประกันภัย

จากความรับผิดทางกฎหมาย ซ่ึงเกิดจาก

การบาดเจ็บทางกายภาพ การเจ็บป่วย และ

ความเสียหายทางทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนกับ

บุคคลภายนอกหรือองคก์รต่างๆ  

5.00 9 เม.ย. 2562 - 

9 เม.ย. 2563 

  อินเตอร์เวทตา้ • ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability) ปกป้องผูเ้อาประกันภัย

จากความรับผิดทางกฎหมาย ซ่ึงเกิดจาก

การบาดเจ็บทางกายภาพ การเจ็บป่วย และ

ความเสียหายทางทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนกับ

บุคคลภายนอกหรือองคก์รต่างๆ 

5.00 9 เม.ย. 2562 - 

9 เม.ย. 2563 
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5.4.3 สัญญาตัวแทนจําหน่าย 

(1) สัญญาให้สิทธิการเป็นตัวแทนจําหน่าย - ผลติภัณฑ์ TS6 - (TS6 series) สาระสําคญัของสัญญาสรุปได้

ดงัน้ี 

ช่ือสญัญา SOLE DISTRIBUTION RIGHTS AGREEMENT 

คู่สญัญา 1. TENSALL BIO-TECH CO., LTD. (“Tensall”)  

2. บริษทั  

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

สาระสาํคญัของสญัญา • Tensall ให้สิทธิการเป็นตวัแทนจาํหน่ายแก่บริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Rights) ใน

การจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์TS6 series ในประเทศไทย  

 • Tensall ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาน้ี หรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีสูตรการผลิต

เดียวกบัผลิตภณัฑ์ TS6 Series ให้แก่บริษทัอ่ืนๆ ประเทศไทย เวน้แต่ไดรั้บความยินยอม

จากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 • Tensall มีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลสนบัสนุนดา้นการตลาดท่ีจาํเป็นใหแ้ก่

บริษทัเพ่ือใชใ้นการยืน่คาํขอจดทะเบียนผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

• บริษัทตกลงท่ีจะสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าการสั่งซ้ือขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดใน

สญัญา 

• Tensall จะรับผิดชอบและรับประกนัคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ท่ี Tensall 

ผลิตตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภณัฑ ์โดยบริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อความเสียหายหรือผล

ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของ Tensall ทั้ งน้ี ฝ่าย Quality Department ของ Tensall จะเป็นผู ้

ประเมินสาเหตุของปัญหาคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน โดย Tensall 

มีสิทธิในการจัดการปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน และ

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินมูลค่าของผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาดงักล่าว 

การยกเลิกสญัญา • เง่ือนไขในการยกเลิกสญัญาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ο Tensall มีสิทธิยกเลิกสัญญาได ้ ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถซ้ือผลิตภณัฑจ์าก Tensall 

ไดต้ามเป้าการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑต์ามท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกนั  

ο Tensall มีสิทธิในการตัดสินใจ/ยกเลิกสัญญาได้หากบริษัทไม่ประสงค์จะต่ออายุ

สญัญา หรือไม่สามารถบรรลุเป้าการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑป์ระจาํปีตามท่ีกาํหนดในสญัญา  

ο Tensall มีสิทธิยกเลิกสญัญาไดใ้นกรณีท่ีบริษทักระทาํผดิสญัญา 

ระยะเวลาของสญัญา • 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

• เม่ือครบอายสุัญญาแลว้ หากบริษทัมียอดสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์จาก Tensall เป็นไปตามเป้าการ

สั่งซ้ือผลิตภณัฑท่ี์กาํหนดในสัญญาแลว้ สัญญาจะถูกต่อออกไปโดยอตัโนมติัอีก 1 ปี เวน้

แต่บริษทัไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญา ทั้งน้ี Tensall ไม่มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธความต่อเน่ือง/

การขยาย/การต่ออายุสัญญาได ้หากบริษทัมียอดสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์จาก Tensall เป็นไปตาม

เป้าหมายการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑป์ระจาํปีตามท่ีกาํหนดในสญัญา 

• ในกรณีท่ีบริษัทประสงค์จะต่ออายุสัญญา บริษัทจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให ้

Tensall ทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัท่ีสัญญาจะส้ินสุดลง โดยแสดงหลกัฐานการขาย
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สินคา้ในประเทศยอ้นหลงั 12 เดือน ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

• การส้ินสุดของสญัญา (Termination) 

ο สัญญาน้ีจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการลงนามในสัญญาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยท่ี 

Tensall ไม่มีสิทธิท่ีจะยกเลิกสิทธิการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัภายในช่วงเวลา

ของสญัญาดงักล่าว หากบริษทัไม่ไดมี้การกระทาํผดิตามเง่ือนไขของสญัญา 

ο การแจง้การยกเลิกสัญญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลา 3 

เดือนก่อนวนัท่ีสญัญาจะส้ินสุดลง 

หมายเหตุ :  * สัญญาฉบบัปัจจุบนัใชแ้ทนสัญญาฉบบัเดิมท่ีไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 อายุสัญญา 5 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีไดถู้กยกเลิกไปและทดแทนดว้ยสัญญาฉบบัปัจจุบนัน้ี 

(2) สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจําหน่าย - ผลติภัณฑ์ Perfectha และสัญญาแต่งต้ังตัวแทนจําหน่าย - ผลิตภัณฑ์ 

NABOTA โดยท่ีสัญญาทั้ง 2 ฉบบั มีคู่สัญญาเหมือนกนั และมีเง่ือนไขทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงสาระสําคญัของสอง

สญัญาดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี  

ช่ือสญัญา MARKETING AGREEMENT 

คู่สญัญา 1. บริษทั แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด)์ จาํกดั (“แดวูง”) 

2. บริษทั 

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั • วนัท่ี 6 มกราคม 2560 สาํหรับการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์Perfectha 

• วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 สาํหรับการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์NABOTA 

สาระสาํคญัของสญัญา 

 

• แดวูงแต่งตั้งให้บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Marketer) สําหรับการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละสัญญา (“ผลิตภณัฑ์”) ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์ Perfectha 

(ประกอบด้วย Perfectha Complement, Perfectha Deep, Perfectha Derm และ Perfectha 

Subskin) และ ผลิตภณัฑ ์NABOTA ใหแ้ก่โรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย 

• ภายในช่วงระยะเวลาของสัญญา แดวูงจะไม่แต่งตั้ งหรือให้สิทธิแก่บุคคลอ่ืน (รวมถึง

บริษทัในเครือของแดวูง) เป็นตวัแทนจาํหน่ายหรือทาํการตลาดผลิตภณัฑ ์Perfectha และ 

NABOTA ในประเทศไทย 

 • บริษทัจะตอ้งไม่พฒันา จดทะเบียน ส่งเสริมการขาย ทาํการตลาด และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อ่ืน ท่ีมีสารออกฤทธ์ิ การรักษา หรือส่วนประกอบเหมือนกบัผลิตภณัฑ์ Perfectha และ 

NABOTA ท่ีจาํหน่ายใหแ้ก่โรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย  

 • บริษทัตกลงท่ีจะสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ไม่น้อยกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสัญญา  ใน

กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนด แดวูงมีสิทธิยกเลิกสัญญาโดย

จะแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 90 วนัก่อนวนัยกเลิกสญัญา 

 • แดวูงจะคุม้ครองและป้องกนัมิให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากการเรียกร้องความเสียหาย 

อนัเป็นผลมาจากการจาํหน่ายหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีแดวูงจดัหาให้แก่บริษทั และบริษทั

เป็นผูจ้าํหน่ายในประเทศไทย โดยการเรียกร้องให้แดวูงรับผิดชอบค่าเสียหายผลิตภณัฑ ์

บริษทัจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งสินคา้ให้กบัแดวูงอย่างน้อยภายใน 30 วนั

ภายหลงัพบความเสียหาย แต่ตอ้งไม่เกินวนัหมดอายขุองสินคา้ 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)                                                                                                    

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ 68 

 • บริษทัรับผิดชอบในการทาํการตลาด จดัโปรโมชัน่ จาํหน่าย และกระจายสินคา้ ให้เป็นไป

ตามแผนการตลาดท่ีผ่านการเห็นชอบโดยแดวูง นอกจากน้ี บริษทัยงัมีหน้าท่ีรายงานผล

การขาย สถานะสินคา้คงคลงั ขอ้มูลการตลาดและการแข่งขนั บทความวิจยัทางการตลาด 

หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์หแ้ดวูงทราบตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา 

• บริษทัสามารถจดัจาํหน่ายหรือกระจายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ โดยบริษทัดาํเนินการเองหรือ

แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูก้ระจายสินคา้แทนบริษทักไ็ด ้

• บริษทัจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตในการจาํหน่ายยาแผนปัจจุบนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ก่อนการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากแดวงู 

การยกเลิกสญัญา • เง่ือนไขในการยกเลิกสญัญาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ο หากบริษทัไม่ปฏิบติัตามสัญญาในขอ้กาํหนดเร่ืองการห้ามแข่งขนั ท่ีกาํหนดให้บริษทั

จะตอ้งไม่พฒันา จดทะเบียน ส่งเสริมการขาย ทาํการตลาด และจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น

ท่ีมีสารออกฤทธ์ิ การรักษา หรือส่วนประกอบเหมือนกบัผลิตภณัฑ์ Perfectha และ 

NABOTA ท่ีจาํหน่ายให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย ให้กบับุคคลอ่ืนใด 

โดยแดวงูมีสิทธิยกเลิกสญัญาได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 30 วนั  

ο หากบริษทัสั่งซ้ือผลิตภณัฑจ์ากแดวูงนอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณสั่งซ้ือขั้นตํ่ารายปี

ตามท่ีกาํหนดในสัญญา  โดยแดวูงมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนสถานะตัวแทนจาํหน่ายของ

บริษทัจาก Exclusive เป็น Non-exclusive หรือยกเลิกสญัญากบับริษทัได ้ 

ο หากบริษทัไม่รักษาความพอเพียงของสต็อกสินคา้เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได้ หรือละเลยในการจาํหน่ายสินคา้ในขณะท่ียงัมีความตอ้งการ

สินคา้จากลูกคา้ในช่องทางโรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย แดวูงมีสิทธิยกเลิก

สญัญาไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 30 วนั 

ο เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดกระทาํผิดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญา 

หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั และไม่สามารถแกไ้ขเหตุแห่งการผิดสัญญาดงักล่าวได้

ภายใน 30 วนันบัจากท่ีไดรั้บแจง้จากคู่สัญญาอีกฝ่าย ซ่ึงคู่สญัญาอีกฝ่ายดงักล่าวมีสิทธิ

ประกาศยกเลิกสญัญาได ้

ο สัญญาอาจถูกยกเลิกไดท้นัทีโดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแจง้ต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ใน

กรณีท่ีในภายหลงัมีเหตุการณ์หน้ีสินลน้พน้ตวัหรือมีคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

ระยะเวลาของสญัญา • 3 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 2560  จนถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2563 สําหรับผลิตภัณฑ ์

Perfectha และเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี  1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ์  2563 สําหรับ

ผลิตภณัฑ ์NABOTA  

• เม่ือครบกาํหนดสัญญาน้ีแลว้สามารถต่ออายสุัญญาออกไปโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปี หาก

ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดือน 
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(3) สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจําหน่าย - กลุ่มผลติภัณฑ์ Dermcare มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือสญัญา EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT / VARIATION AGREEMENT 

คู่สญัญา 1. DERMCARE-VET PTY LTD (“Dermcare”) 

2. บริษทั 

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั • วนัท่ี 21 มกราคม 2562 

สาระสาํคญัของสญัญา • Dermcare แต่งตั้งใหบ้ริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Distributor) 

สาํหรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑต์ามท่ีกาํหนดในสญัญา (“ผลิตภณัฑ”์) ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์

Malaseb Shampoo, Pyohex Shampoo, Aloveen Shampoo, Aloveen Conditioner, Natural 

Shampoo เป็นตน้ ในอาณาเขตประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียน

มาร์ และเวียดนาม) 

• การแต่งตั้งน้ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะ โดยท่ีทั้ง Dermcare และบริษทัในเครือของ Dermcare จะ

ไม่จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ และ/หรือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายรายอ่ืนสําหรับการขายผลิตภณัฑ ์

ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

• บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะส่งเสริมและเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑ์ในประเทศ

ไทยและในกลุ่มประเทศ CLMV 

 • Dermcare จะใช้การจดทะเบียน ขอ้มูลทางเทคนิคและการได้รับอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ผลิตภณัฑ์ ท่ีถือโดย Dermcare ตามท่ีจาํเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือช่วยให้บริษทัไดรั้บ

การจดทะเบียนและการอนุญาตสาํหรับการขายและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย

และกลุ่มประเทศ CLMV โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเพ่ือให้

ไดรั้บการจดทะเบียนและการอนุญาตดงักล่าว 

 • Dermcare จะจัดหาผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปท่ีผลิตโดย Dermcare หรือบริษัทในเครือของ 

Dermcare ให้แก่บริษทั ตามท่ีบริษทัไดมี้การสั่งซ้ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่ีบริษทัจะ

ส่งประมาณการความตอ้งการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑใ์นแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 12 เดือน

ขา้งหนา้ใหแ้ก่ Dermcare   

• Dermcare ตอ้งยอมรับแต่ละคาํสัง่ซ้ือจากบริษทั ถา้ปริมาณการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑไ์ม่มากกว่า

ประมาณการล่าสุด เกินกวา่ร้อยละ 10 (“ระดบั Supply สูงสุด”)  

• หากคาํสั่งซ้ือเกินกว่าระดบั Supply สูงสุด Dermcare จะตอ้งยอมรับและตอบสนองการ

สั่งซ้ือจนถึงระดบั Supply สูงสุดก่อน และใช้ความพยายามท่ีจะตอบสนองส่วนท่ีเหลือ

ของคาํสั่งซ้ือ ซ่ึงหากไม่สามารถดาํเนินการในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวได ้Dermcare จะแจง้

ใหบ้ริษทัทราบ 

 • Dermcare จะผลิตผลิตภณัฑ์ตามขอ้กาํหนดเฉพาะ (Specifications) และกฏ ระเบียบใน

ปัจจุบันท่ีกําหนดหรือควบคุมการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งเคร่งครัด  

 

 

• คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถมอบหมายหรือทาํสัญญาช่วงเพ่ือมอบสิทธิและหน้าท่ี

ภายใตส้ัญญาน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนใดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง แต่ทั้งน้ี Dermcare  สามารถมอบหมายหรือทาํสัญญาช่วงเพ่ือมอบ
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 สิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญาน้ีให้แก่ (1) บริษัทในเครือของ Dermcare และ/หรือ (2) 

บุคคลท่ีสาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์การโอนธุรกิจทั้งหมดของ Dermcare ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั

การปฏิบติัตามสญัญาฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

 • Dermcare รับรองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีจัดหาให้แก่บริษัท จะเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะ 

(Specifications) และไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบั

ดูแลในประเทศท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเหมาะสมสาํหรับการใชต้าม

วตัถุประสงค์ท่ีระบุไว ้และจะตอ้งมีคุณภาพเพ่ือใช้ทางการคา้ได ้ทั้งน้ี การรับรองน้ีไม่

รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพอนัเน่ืองมาจากการขนส่งท่ีไม่เหมาะสม 

การผดิสญัญาและการยกเลิก

สญัญา 

• คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจแจง้ยกเลิกสัญญาโดยทนัที โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

คู่สญัญาอีกฝ่ายทราบ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การขออนุญาตหรือใบอนุญาตท่ีจาํเป็นต่อการทาํการตลาดของผลิตภณัฑ์ในประเทศท่ี

บริษทัมีสิทธิจดัจาํหน่ายไม่ไดรั้บการอนุญาตหรือถูกระงบัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) คู่สัญญาอีกฝ่ายทาํผิดเง่ือนไขของสัญญาอย่างร้ายแรงหรือต่อเน่ืองในการดาํเนินการ

หรือปฏิบติัตามภาระผกูพนัของสัญญา และไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั้นไดภ้ายใน 

30 วนันบัจากวนัท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ไดท้าํผิดสัญญาแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น 

3) คู่สัญญาอีกฝ่ายมีการเจรจาหน้ีกบัเจา้หน้ีของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็นการทัว่ไปหรือเป็น

การปฏิบติัตามคาํพิพากษาของศาล 

4) คู่สัญญาอีกฝ่ายมีเหตุให้ตอ้งมีการประชุมใดๆ กบัเจา้หน้ีของคู่สัญญาฝ่ายนั้น โดยมี

การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผูจ้ดัการทรัพยสิ์นหรือเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพยใ์น

สินทรัพยใ์ดๆ หรือทั้งหมดของคู่สญัญาฝ่ายนั้น หรือเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีหรือ

เกิดความเสียหายในลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกบัขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้ 

• Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

1)  Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได้ทันที หากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ

ดาํเนินการได้ภายใน 6 เดือนนับจากวนัท่ีผลิตภณัฑ์ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาไดภ้ายใน 30 วนัหรือเร็วกว่านั้น เม่ือทราบว่าบริษทัมีการ

ควบรวมกิจการ เขา้ซ้ือกิจการ หรือถูกซ้ือกิจการโดยบริษทัอ่ืนท่ีการทาํการตลาดหรือ

ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีการแข่งขนักนักบัผลิตภณัฑข์อง  Dermcare หรือผลิตภณัฑท่ี์บริษทั

เป็นตวัแทนจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

3) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได ้หากภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีบริษทัเร่ิมจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ภายในระยะเวลาของสัญญา  บริษทัมีปริมาณสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ใดหรือทุก

ผลิตภณัฑ์รวมกนั ลดลงในช่วง 6 เดือนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวของปีก่อนหน้า หรือ มี

ปริมาณสั่งซ้ือทุกผลิตภณัฑร์วมกนันอ้ยกวา่ปริมาณสั่งซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนดใน

สัญญา ทั้งน้ี ไม่นบัรวมกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ในปริมาณท่ีกาํหนด
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ได ้อนัเป็นผลมาจาก Dermcare ไม่สามารถจดัหา (Supply) ผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัได ้

ตามเอกสารคาํสั่งซ้ือของบริษัทท่ีแจ้งไปยงั Dermcare ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของ

สญัญาแลว้ 

4) Dermcare อาจยกเลิกสัญญาได ้หากภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีบริษทัเร่ิมจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑภ์ายในระยะเวลาของสัญญา บริษทัมีปริมาณสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์รวมท่ีเกิดข้ึน

จริงน้อยกว่าประมาณการยอดสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์รายปี หรือมีปริมาณสั่งซ้ือแต่ละ

ผลิตภณัฑน์อ้ยกว่าประมาณการยอดสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นสาํหรับงวดปีก่อนหนา้ตามท่ี

กาํหนดในสัญญา ทั้ งน้ี ไม่รวมกรณีท่ีคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการ

ปรับแกไ้ขเป้าหมายและประมาณการยอดสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ขั้นตํ่า โดยดาํเนินการเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรแนบทา้ยในสญัญา  

• บริษทัอาจยกเลิกสัญญา โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ Dermcare ทราบล่วงหนา้ 30 วนั 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การจดทะเบียนหรือการขออนุญาตผลิตภณัฑ์ตามท่ีกาํหนดในสัญญา ไม่ไดรั้บการ

อนุญาตภายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสญัญา 

2) บริษทั หรือบริษทัในเครือของบริษทั มีการควบรวมกิจการ ซ้ือกิจการ หรือถูกซ้ือ

กิจการโดยบริษทัอ่ืนท่ีทาํการตลาดในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ของ 

Dermcare ตามท่ีระบุในสญัญา หรือ 

3) การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ของ Dermcare ตามท่ีระบุในสัญญาใน

ประเทศท่ีบริษทัไดรั้บสิทธ์ิเป็นตวัแทนจาํหน่าย จะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม   

ระยะเวลาของสญัญา • 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2567* และเม่ือครบกาํหนด

อายสุัญญาแลว้ สามารถต่ออายสุัญญาออกไปโดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี หากไม่มีคู่สัญญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้บอกเลิกสัญญา ทั้งน้ี การบอกเลิกสัญญาจะตอ้งแจ้งเป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดือนก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

หมายเหตุ :  * สัญญาฉบบัปัจจุบนั เป็นการต่ออายุจากสัญญาฉบบัเดิมท่ีมีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2559 จนถึง

วนัท่ี 20 มกราคม 2562 

นอกจากน้ี บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายช่วง (Sub Distributor) โดยมอบหมายให้อินเตอร์เวทตา้

เป็นตวัแทนจาํหน่ายช่วง มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการจาํหน่าย ทาํการตลาด และให้บริการหลงัการขายสําหรับผลิตภณัฑ ์

ให้แก่บริษทั โรงพยาบาลสัตว ์คลินิกสัตว ์และร้านเพท็ช็อป สัญญามีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2565 และสามารถต่ออายสุัญญาออกไปโดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้บอกเลิก

สญัญา ซ่ึงการแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายช่วงดงักล่าวไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Dermcare แลว้ 
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5.4.4 สัญญาแต่งต้ังตัวแทนกระจายสินค้าและสัญญาส่งเสริมการขาย 

(1) สัญญาแต่งต้ังตัวแทนกระจายสินค้า มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี  

ช่ือสญัญา DISTRIBUTION AGREEMENT (Consignment) 

คู่สญัญา 1. บริษทั  

2. บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั (“ซิลลิคฟาร์มา”)  

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 1 กนัยายน 2561  

สาระสาํคญัของสญัญา 

 

• บริษัทแต่งตั้ งให้ซิลลิคฟาร์มาเป็นตัวแทนกระจายสินค้าแต่เพียงผู ้เดียว (Exclusive 

Distributor) ในการกระจายสินคา้ท่ีบริษทัจาํหน่ายในประเทศไทย  

• บริษัทต้องไม่แต่งตั้ งบุคคลอ่ืนเป็นผูแ้ทนหรือตัวแทนกระจายสินค้าในประเทศไทย 

ครอบคลุมถึงการนําเข้า จาํหน่าย จัดหา หรือจดัส่งผลิตภณัฑ์ใดๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนใน

ประเทศไทยไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

• ซิลลิคฟาร์มาจะตอ้งไม่กระจายสินคา้หรือจาํหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ เวน้แต่บริษทั

จะแต่งตั้งใหซิ้ลลิคเป็นตวัแทนกระจายสินคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 • ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดท่ีจดัหามาโดยบริษทัจะถูกจดัเก็บในคลงัสินคา้ของซิลลิคฟาร์มาใน

ลกัษณะของสินคา้ฝากขาย (Consignment Basis) บริษทัรับทราบและตกลงว่าซิลลิคฟาร์

มาไม่มีภาระในการซ้ือผลิตภณัฑ์ใดๆ มาเป็นสินคา้คงเหลือของซิลลิคฟาร์มาเอง โดย

ซิลลิคฟาร์มามีภาระเพียงการซ้ือผลิตภณัฑต์ามจาํนวนสินคา้ท่ีซิลลิคฟาร์มาไดรั้บคาํสั่งซ้ือ

สินคา้จากลูกคา้แลว้เท่านั้น 

 • บริษทัรับทราบและตกลงว่าซิลลิคฟาร์มาไม่มีภาระในการจดัทาํประกนัภยัสาํหรับสต็อก

สินคา้ โดยบริษทัจะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํประกนัภยัอยา่งเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองความเส่ียงจาก

กรณีสินคา้สูญหายหรือเสียหาย  

• ในกรณีท่ีเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อผลิตภณัฑใ์ดๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบดูแล

ของซิลลิคฟาร์มา ทางซิลลิคฟาร์มาจะชดเชยค่าเสียหายคืนให้แก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสญัญา 

 • ซิลลิคฟาร์มามีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัการความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้  และเป็น

ผูพิ้จารณากาํหนดวงเงินเครดิตสาํหรับลูกคา้ของบริษทัแต่ละราย0

1 รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือ

เครดิต (Credit Tools) เช่น ส่วนลดการชาํระเงินท่ีเร็วข้ึน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีบริษทัมี

ความประสงคท่ี์จะให้ซิลลิคฟาร์มาขายสินคา้โดยการให้เครดิตแก่ลูกคา้ท่ีซิลลิคฟาร์มาได้

ระงบัวงเงินเครดิตไว ้อนัเน่ืองจากวงเงินเครดิตคงเหลือของลูกค้ารายนั้นไม่เพียงพอ

สําหรับยอดการสั่งซ้ือสินคา้ (Credit Limit) และ/หรือ การคา้งชาํระหน้ีเกินกาํหนดของ

ลูกคา้รายนั้น บริษทัจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

 
1  เม่ือลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั ซิลลิคฟาร์มาจะเป็นผูด้าํเนินการส่งสินคา้และให้เครดิตการคา้แก่ลูกคา้ รวมทั้งเป็นผูว้างบิล ออก

ใบกาํกบัภาษี(ในนามซิลลิคฟาร์มา) และเรียกเก็บเงินค่าสินคา้จากลูกคา้ โดยบริษทัเป็นผูใ้ห้เครดิตการคา้แก่ซิลลิคฟาร์มา และเป็นผูว้าง

บิล ออกใบกาํกบัภาษีของบริษทั เพื่อเรียกเกบ็เงินค่าสินคา้ดงักล่าวจากซิลลิคฟาร์มา เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัค่าสินคา้ท่ีขายให้แก่ลูกคา้ หกั

ดว้ยส่วนลดท่ีเป็นค่าธรรมเนียมการจา้งซิลลิคฟาร์มาใหด้าํเนินการตามสัญญาน้ี 
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ขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ดงักล่าว โดยทาํเป็นหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงซิลลิคฟาร์

มาเพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อการใหเ้ครดิตสาํหรับยอดขายนั้น 

 • ซิลลิคฟาร์มาจะจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ตามราคาขายสินคา้ท่ีบริษทัระบุในสัญญา และ

หากมีการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ บริษทัsจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ ซิลลิคฟาร์

มา ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 8 สปัดาห์ 

• ซิลลิคฟาร์มาอนุญาตให้บริษัท หรือผูส้อบบัญชีอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัท 

สามารถเขา้ตรวจสอบเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดขายผลิตภณัฑห์รือตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเรียกเก็บโดยซิลลิคฟาร์มา โดยสามารถตรวจสอบไดไ้ม่เกินปีละ 1 คร้ัง 

เวน้แต่เป็นการตรวจสอบตามขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั

หรือผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ

ทั้งหมด 

การยกเลิกสญัญา • คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจแจง้ยกเลิกสัญญา โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีก

ฝ่ายทราบ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาฝ่าฝืนขอ้ตกลงในสัญญา และไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

นั้นไดภ้ายใน 60 วนันับจากวนัท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ไดท้าํผิดสัญญาแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหมี้การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น หรือ 

2) คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาทาํการตกลงโดยสมคัรใจกบัเจา้หน้ีของคู่สัญญาฝ่ายนั้นหรือ

อยูภ่ายใตค้าํสัง่บริหารจดัการทรัพยสิ์น หรือ 

3) ศาลมีคาํพิพากษาให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาปิดกิจการ หรืออยู่ภายใตค้าํสั่งบริหาร

จดัการตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการบริษทัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีทาํผดิสญัญามีมติใหปิ้ด

กิจการหรือเขา้สู่กระบวนการชาํระหน้ี หรือ 

4) คู่สัญญาฝ่ายท่ีทําผิดสัญญาปิดกิจการหรือถูกสั่งให้ปิดกิจการหรือกลายเป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือประสบปัญหาหน้ีสินลน้พน้ตวั 

ระยะเวลาของสญัญา • ระยะเวลาสัญญาคร้ังแรก (Initial Term) 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 จนถึงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2566 และเม่ือครบกาํหนดอายุสัญญาน้ีแลว้ สามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดย

อตัโนมติัคราวละ 2 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้บอกเลิกสัญญา ทั้งน้ี การบอก

เลิกสัญญา จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

6 เดือนก่อนครบอายสุญัญาแต่ละคราว 

นอกจากน้ี อินเตอร์เวทตา้ไดท้าํสัญญาแต่งตั้งให้ซิลลิคฟาร์มาดาํเนินการเป็นตวัแทนกระจายสินคา้แต่เพียงผู ้

เดียว (Exclusive Distributor) ในการกระจายสินคา้ท่ีอินเตอร์เวทตา้จาํหน่ายในประเทศไทย โดยรายละเอียดของขอ้กาํหนด

และเง่ือนไขในสัญญาเกือบทั้งหมดมีลกัษณะเดียวกนักบัสัญญาแต่งตั้งตวัแทนกระจายสินคา้ท่ีซิลลิคฟาร์มาทาํกบับริษทั 

ยกเวน้อินเตอร์เวทตา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อซิลลิคฟาร์มาถึงความเส่ียงดา้นเครดิตทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขายสินคา้

ให้แก่ลูกคา้ของอินเตอร์เวทตา้ และจ่ายค่าชดเชยจากความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเป็นผลจากการขายสินคา้นั้น และ/หรือ การผิดนดัชาํระหน้ีค่า

สินคา้ทั้งหมด  
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(2) สัญญาส่งเสริมการขาย มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือสญัญา CONTRACT SALES ORGANISATION PROMOTION AGREEMENT 

คู่สญัญา 1. บริษทั  

2. บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั (“ซิลลิคฟาร์มา”) 

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 1 กนัยายน 2561  

สาระสาํคญัของสญัญา • ซิลลิคฟาร์มาให้บริการแก่บริษทั โดยเป็นผูจ้ดัหาและว่าจา้งทีมงานขาย (Contract Sales 

Organization Sales Team) เพ่ือขายและส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัตามรายการ

ท่ีกาํหนดในสัญญา ในช่องทางการขายในประเทศเฉพาะร้านขายยาอิสระ (Independent 

Pharmacies) เท่านั้น 

• ทีมงานขายท่ีซิลลิคฟาร์มาเป็นผูว้่าจา้งนั้นจะไดรั้บการจดัสรรตามความเหมาะสมเพ่ือทาํ

การตลาดและเร่งยอดขายผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี ทีมงานขายแต่ละรายจะตอ้งมีคุณสมบติัพ้ืนฐาน

ตามท่ีซิลลิคฟาร์มากาํหนด โดยให้อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของซิลลิคฟาร์มา และตอ้ง

ยดึถือปฏิบติัตามนโยบายการจา้งงานของซิลลิคฟาร์มาตลอดเวลา 

• ซิลลิคฟาร์มาจะเป็นผูฝึ้กอบรมความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการขายให้แก่ทีมงานขายตาม

โปรแกรมฝึกอบรมท่ีบริษทัและซิลลิคฟาร์มาเห็นชอบร่วมกนั และจดัส่งรายงานการขาย

ใหบ้ริษทัทราบเป็นรายเดือน  

• ซิลลิคฟาร์มาไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีสาม ยกเวน้บริษทัในเครือของซิลลิคฟาร์มา เป็นผู ้

จดัหาหรือให้บริการตามท่ีกาํหนดในสัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

• บริษทัเป็นผูจ้ดัหาเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน ขอ้มูลทางเทคนิค ขอ้มูลสาํหรับการโฆษณา

และการส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ซิลลิคฟาร์มา และบริษทัจะจดัให้มีการฝึกอบรม

แก่ทีมงานขายอย่างเหมาะสม โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมในการนํา

สินคา้เขา้ไปขาย การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑต์วัอยา่ง รวมถึงการจดัประชุม

ทางวิชาการระดบัประเทศเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

• ซิลลิคฟาร์มาอนุญาตให้บริษัท หรือผูส้อบบัญชีอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัท 

สามารถเขา้ตรวจสอบเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดขายผลิตภณัฑห์รือตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเรียกเก็บโดยซิลลิคฟาร์มา โดยสามารถตรวจสอบไดไ้ม่เกินปีละ 1 คร้ัง 

เวน้แต่เป็นการตรวจสอบตามขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั

หรือผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ

ทั้งหมด 

การยกเลิกสญัญา • คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจแจง้ยกเลิกสัญญา โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีก

ฝ่ายทราบ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาฝ่าฝืนขอ้ตกลงในสัญญา และไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

นั้นไดภ้ายใน 21 วนันับจากวนัท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ไดท้าํผิดสัญญาแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหมี้การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น หรือ 
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2) คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาทาํการตกลงโดยสมคัรใจกบัเจา้หน้ีของคู่สัญญาฝ่ายนั้นหรือ

อยูภ่ายใตค้าํสัง่บริหารจดัการทรัพยสิ์น หรือ 

3) ศาลมีคาํพิพากษาให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาปิดกิจการ หรืออยู่ภายใตค้าํสั่งบริหาร

จดัการตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการบริษทัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีทาํผดิสญัญามีมติใหปิ้ด

กิจการหรือเขา้สู่กระบวนการชาํระหน้ี หรือ 

4) คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาอยู่ระหว่างการตดัสินคดีในลกัษณะคลา้ยคลึงกบัขอ้ความ

ขา้งตน้ หรือ 

5) คู่สัญญาฝ่ายท่ีทาํผิดสัญญาปิดกิจการหรือถูกสั่งให้ปิดกิจการหรือประสบปัญหาหน้ีสิน

ลน้พน้ตวั 

ระยะเวลาของสญัญา • ระยะเวลาสัญญาคร้ังแรก (Initial Term)  5 ปี 4 เดือน เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2561 

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

• เม่ือครบกาํหนดสัญญาคร้ังแรก สามารถต่ออายุสัญญาออกไปโดยอตัโนมติัคราวละ 3 ปี 

หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้บอกเลิกสัญญา ทั้งน้ี การบอกเลิกสัญญา จะตอ้งแจง้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดือนก่อนครบอายุ

สญัญาแต่ละคราว 

5.4.5 สัญญาร่วมทุน มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือสญัญา สญัญาร่วมทุน / สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาร่วมทุน ฉบบัท่ี 1 

คู่สญัญา 1. บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั (“หุน้ส่วนท่ี 1”) 

2. บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (“หุน้ส่วนท่ี 2”) 

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  

สาระสาํคญัของสญัญา • คู่สัญญาตกลงเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกันตั้ งกิจการค้าโดยใช้ช่ือว่า “บริษัท อินเตอร์  

เพ็ททรินา จาํกดั” (“อินเตอร์เพ็ททรินา”) ทุนจดทะเบียนจดัตั้งจาํนวน 4 ลา้นบาท โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือดาํเนินกิจการคา้ดา้นอาหารสัตวเ์ล้ียง  สร้างผลิตภณัฑ์และจดัจาํหน่าย

ให้แก่กลุ่มผูเ้ล้ียงและคู่คา้ภายในประเทศไทย กมัพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม(กลุ่ม 

CLMVT) เป็นหลกั เท่านั้น  

 • คู่สัญญาตกลงเข้าหุ้นส่วนกันโดยใช้งบลงทุนจํานวน 8 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนจาํนวน 4 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงินทุนสํารองหมุนเวียนใน

กิจการอีกจาํนวน 4 ลา้นบาท 

1)  โครงสร้างการถือหุ้น : คู่สัญญาตกลงว่า หุ้นส่วนท่ี 1 และหุ้นส่วนท่ี 2  ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของทุนเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของอินเตอร์เพ็ททริ

นา ตามลาํดบั 

2)  คู่สัญญาตกลงว่า หุ้นส่วนท่ี 1 และหุ้นส่วนท่ี 2 จะให้เงินกูย้ืมแก่อินเตอร์เพ็ททรินา 

จาํนวน 1.6 ลา้นบาท และ 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยอินเตอร์เพ็ททรินาจะเขา้ทาํ

สัญญากูเ้งินกบัหุ้นส่วนท่ี 1 และหุ้นส่วนท่ี 2 โดยกาํหนดวนัชาํระคืนเงินกูไ้ม่นอ้ยกว่า 

5 ปี นับแต่วนัท่ีมีการให้กูด้งักล่าวแก่อินเตอร์เพ็ททรินา ทั้งน้ี กาํหนดเง่ือนไขอตัรา
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ดอกเบ้ียจากการยืมเงินของผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญา

ท่ีผกูพนัการกูย้ืม และการชาํระเงินกูย้ืม ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมร่วมกนั

ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยพิจารณาจากผลประกอบการของอินเตอร์เพ็ททรินา 

(งบการเงินประจาํปีของอินเตอร์เพท็ทรินา) 

• ในกรณีท่ีอินเตอร์เพท็ทรินามีความตอ้งการเงินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือขยายธุรกิจหรือ

การใชเ้งินตามแผนทางธุรกิจ เงินทุนท่ีตอ้งการจะตอ้งมาจากหุ้นส่วนทั้ง 2 ฝ่ายตามอตัรา

การลงทุนในขอ้ 1) และขอ้ 2) 

 • การแบ่งผลกาํไรและเฉล่ียผลขาดทุนระหว่างคู่สัญญาให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน

ของหุน้ส่วนแต่ละฝ่าย 

 • กรรมการ : คู่สัญญาตกลงดาํเนินการให้อินเตอร์เพท็ทรินา แต่งตั้งกรรมการบริษทัจาํนวน 

5 คน โดยหุ้นส่วนท่ี 2 มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการบริษทั 3 คน และหุ้นส่วนท่ี 1 มีสิทธิแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท 2 คน ในกรณีเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการถือหุ้น จาํนวนกรรมการท่ี

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิแต่งตั้งตามสัญญาร่วมทุนจะเปล่ียนไปตามอตัราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ 20 ต่อสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ 1 คน)  

• คู่สัญญาตกลงให้นายทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการผูมี้

อาํนาจกระทาํการแทนอินเตอร์เพ็ททรินา และบริหารกิจการของอินเตอร์เพ็ททรินาตาม

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

• ในกรณีท่ีนายทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ประธานคณะกรรมการ

และกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนอินเตอร์เพ็ททรินาจะเป็นกรรมการท่ีแต่งตั้งมา

จากหุน้ส่วนท่ี 2 เท่านั้น 

• การประชุมกรรมการ  

o องคป์ระชุม : ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คนเขา้ร่วมประชุม 

o มติท่ีประชุมคณะกรรมการ : การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือ

คะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมเป็นมติท่ีประชุม ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน

ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด และถือเป็นมติท่ีประชุม 

 • คู่สญัญาตกลงใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจของหุน้ส่วนท่ี 1 เป็นผูรั้บจา้งทาํการผลิตทั้งหมด เวน้

แต่จะตกลงร่วมกนัใหเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

• คู่สัญญาตกลงจะสร้างผลิตภณัฑ ์อาหารสัตว ์และอาหารเสริมสาํหรับสัตวเ์ล้ียง โดยใชช่ื้อ

ของผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียง (“แบรนด์”) ภาษาองักฤษว่า “MARIA” และภาษาไทยว่า 

“มาเรีย”  

• คู่สัญญาตกลงให้อินเตอร์เพ็ททรินา จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและการจดัจาํหน่ายให้แก่

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั และจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการทาํบญัชีให้แก่บริษทั อินเตอร์ 

ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)  

ทั้ งน้ี การคิดราคาสินคา้ เง่ือนไขการปรับราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัด

จาํหน่าย รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัค่าทาํบญัชี ใหเ้ป็นไปตามท่ีคู่สญัญาตกลงร่วมกนั 

 • คู่สัญญาตกลงว่า การสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจเพ่ือกิจการร่วมทุน เช่น สูตรการผลิต 
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เป็นตน้ ท่ีหุ้นส่วนท่ี 2 ไดจ้ดทะเบียนขออนุญาตผลิตอาหารสัตวจ์ากกองควบคุมอาหาร

และยาสัตว ์กรมปศุสัตว ์ในนามของหุ้นส่วนท่ี 2 และ/หรือ นายทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ท่ี

ไดรั้บอนุญาตแลว้จาํนวน 7 รายการ หรือท่ีอยูร่ะหว่างขออนุญาตก่อนวนัทาํสัญญาฉบบัน้ี 

ตกลงยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ตามกฎหมายของอินเตอร์เพท็ทรินา และจะดาํเนินการ

โอนสิทธ์ิภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

• คู่สญัญาตกลงให้สิทธ์ิแก่กลุ่มธุรกิจในเครือของหุ้นส่วนท่ี 1 สามารถนาํผลิตภณัฑทุ์กชนิด 

ทุกประเภท หรือแบรนด์ “MARIA” และ/หรือ “มาเรีย” ออกใชโ้ฆษณาเผยแพร่ นาํออก

ส่ือไดทุ้กรูปแบบ รวมถึงการใชผ้ลิตภณัฑใ์นการรณรงคเ์ป็นสินคา้ตวัอยา่งไดด้ว้ย 

 • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงท่ีจะไม่ประกอบกิจการใดๆ ไม่ว่าดว้ยตนเองหรือโดยบริษทัใน

เครือของตนและไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงเป็นการคา้แข่งกบักิจการของอินเตอร์

เพท็ทรินา ยกเวน้แต่  

(1) กิจการดังกล่าวเป็นกิจการท่ีได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วในวนัท่ีทําสัญญาร่วมทุน 

อย่างไรก็ตาม หุ้นส่วนท่ี 1 ตกลงไม่ผลิตและ/หรือจาํหน่ายไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียงในสูตรเดียวกนักบัผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียงของ

อินเตอร์เพท็ทรินา 

(2) คู่สัญญาอีกฝ่ายไดใ้ห้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้นให้สามารถ

ดาํเนินการได ้

 • กรณีท่ีเป็นการขยายกิจการคา้ไปยงันอกเขตการคา้นอกเหนือจากกลุ่ม CLMVT คู่สัญญา

ตกลงให้มีการจดัตั้งบริษทัข้ึนใหม่ร่วมกนัอีกหน่ึงบริษทั โดยบริษทัใหม่น้ี คู่สัญญาตกลง

ปรับเปล่ียนสดัส่วนการลงทุนใหม่ โดยใหหุ้้นส่วนท่ี 1 และหุ้นส่วนท่ี 2 มีสิทธ์ิถือสดัส่วน

การลงทุนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของกิจการทั้งหมดของบริษทัใหม่ ตามลาํดบั 

5.4.6 สัญญาบริหารจัดการ 

(ก) สัญญาบริหารจัดการ (ดา้นการจดัการและจดัทาํบญัชี) มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือสญัญา สญัญาบริหารจดัการ 

คู่สญัญา 1. บริษทั 

2. บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั (“อินเตอร์เพท็ทรินา”) 

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 1 เมษายน 2562 

สาระสาํคญัของสญัญา • บริษทัมีหนา้ท่ีให้บริการดา้นการจดัการและจดัทาํบญัชีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

แก่อินเตอร์เพท็ทรินา โดยคิดอตัราค่าบริการเดือนละ 46,946.25 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

• การชาํระค่าบริการ : อินเตอร์เพท็ทรินา จะชาํระค่าบริการใหแ้ก่บริษทัทุกๆ ส้ินเดือน 

ระยะเวลาของสญัญา • ระยะเวลาสญัญา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

(ข) สัญญาบริหารจัดการ (ดา้นการขายสินคา้) มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือสญัญา สญัญาบริหารจดัการ 

คู่สญัญา 1. บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั (“อินเตอร์เวทตา้”) 

2. บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั (“อินเตอร์เพท็ทรินา”) 
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วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

สาระสาํคญัของสญัญา • อินเตอร์เวทต้า มีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกับการจัดการในการขายสินค้าของอินเตอร์ 

เพท็ทรินา 

• อตัราค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยคาํนวณจากยอดค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานขายในอินเตอร์เวทตา้ เช่น เงินเดือน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

การเดินทาง และสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีอินเตอร์เวทต้า จ่ายให้กับพนักงานขายตั้งแต่ระดับ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์พนกังานขาย รวมถึงตาํแหน่งอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบังานขาย 

• การชาํระค่าบริการ : ทุกส้ินเดือน อินเตอร์เวทตา้จะมีการเรียกเก็บค่าบริการดงักล่าวจาก

ยอดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงของเดือนนั้นๆ และจะทาํการปรับปรุงยอดของแต่ละเดือนอีก

คร้ังหลงัจากท่ีผูส้อบบญัชีของอินเตอร์เวทตา้ ไดมี้การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

หรือมีการตรวจสอบงบการเงินแลว้ ทั้งน้ี อตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตอ้งบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

ระยะเวลาของสญัญา • ระยะเวลาสญัญา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

(ค) สัญญาบริหารจัดการ มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือสญัญา สญัญาบริหารจดัการ 

คู่สญัญา 1. บริษทั 

2. บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั (“อินเตอร์เวทตา้”) 

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 

สาระสาํคญัของสญัญา • บริษทัมีหน้าท่ีให้บริการทรัพยากรบุคคล ทั้ งด้านการบริหารจดัการและพนักงานฝ่าย

สนบัสนุน ตลอดจนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือดาํเนินธุรกิจ

ของอินเตอร์เวทตา้ 

• อตัราค่าบริการเดือนละ 350,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

• การชาํระค่าบริการ : อินเตอร์เวทตา้จะชาํระค่าบริการใหแ้ก่บริษทัทุกๆ ส้ินเดือน  

ระยะเวลาของสญัญา • ระยะเวลาสญัญา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

5.4.7 สัญญาจัดจําหน่าย มีสาระสาํคญัของสญัญาสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือสญัญา สญัญาจดัจาํหน่าย 

คู่สญัญา 1. บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั (“อินเตอร์เวทตา้”) 

2. บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั (“อินเตอร์เพท็ทรินา”) 

วนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

สาระสาํคญัของสญัญา • อินเตอร์เวทตา้มีหน้าท่ีให้บริการจดัจาํหน่ายสินคา้ของอินเตอร์เพ็ททรินา โดยค่าบริการ

นั้นรวมถึงการจดัส่งสินคา้จนถึงมือผูบ้ริโภค 

• อตัราค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยคาํนวณจากยอดขายของ

อินเตอร์เพท็ทรินา  
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• อินเตอร์เพ็ททรินา จะชําระค่าบริการให้แก่อินเตอร์เวทต้าเป็นรายเดือนหลังจากท่ี

ตรวจสอบตวัเลขยอดขายแต่ละเดือนแลว้ 

ระยะเวลาของสญัญา • ระยะเวลาสญัญา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทั ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลกาํไรและ

มีโอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั หรือเป็นธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) 

ให้แก่บริษทั โดยตระหนกัถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน ผา่นการควบคุมและกาํกบัดูแลการบริหารงานในบริษทั

ย่อย เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ

บริษทัได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเช่ือมัน่ให้กับผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั ดังนั้น 

บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการควบคุมและกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน โดยบริษทัจะกาํหนด

โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ือควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษทัในบริษทัยอ่ยหรือเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นสาํคญั สาํหรับการลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัไม่มีนโยบายเขา้

ไปควบคุมมากนกั การส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทัร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และข้ึนกบัขอ้ตกลง

ร่วมกนัเป็นสาํคญั โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมนั้นๆ 

(รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการควบคุมและกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แสดงอยู่ในส่วนท่ี 2.3 การ

จัดการและการกาํกับดูแลกิจการ / 11.4 การกาํกับดูแลงานการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม)   
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6. โครงการในอนาคต 

- ไม่มี -   
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัสูงกวา่ร้อยละ 

5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่ง

มีนยัสาํคญั 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)                                                                                                    

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.2 การประกอบธุรกิจ / 8. ขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ 82 

8. ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

8.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ก. บริษัท   

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขต

บางรัก กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งสาํนกังานสาขา : (1)  เลขท่ี 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

(2) เลขท่ี 160/636 - 637 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นท่ี 26 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

(3) เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอ

บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

(4) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอ

บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

(5) เลขท่ี 99/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอ

บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพและนวตักรรม

ความงามสาํหรับคน และผลิตภณัฑสุ์ขภาพสาํหรับสตัวเ์ล้ียงและปศุสตัว ์

เลขทะเบียนบริษทั : 0107562000203 

โทรศพัท ์ : 02-634-0225 

โทรสาร : 02-634-0135 

เวบ็ไซต ์ : www.interpharma.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 103,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้ : 80,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 0.50 บาท 

   

ข. บริษัทย่อย   

1)  ช่ือบริษทั  : บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้ น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
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ท่ีตั้งสาํนกังานสาขา : (1)  เลขท่ี 160/636 - 637 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 26 ถนนสีลม  

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

(2) เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอ

บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

(3) เลขท่ี 99/20 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอ

บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

(4) เลขท่ี 99/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอ

บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเภทธุรกิจ : การนาํเขา้และจาํหน่ายอาหารและยาแผนปัจจุบนัของสัตว ์

เลขทะเบียนบริษทั : 0105549016191 

โทรศพัท ์ : 02-634-0225 

โทรสาร : 02-634-0135 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 5,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 

   

2)  ช่ือบริษทั : บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : จาํหน่ายอาหารสตัวเ์ล้ียงท่ีทาํจากปลาทูน่า 

เลขทะเบียนบริษทั : 0105561050612 

โทรศพัท ์ : 02-634-0225 

โทรสาร : 02-634-0135 

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้ : 4,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 

   

3)  ช่ือบริษทั : บริษทั อินเตอร์ สเตม็มา จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 634/7 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : บริการเกบ็รักษาสเตม็เซลล ์

เลขทะเบียนบริษทั : 0105559111014 
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โทรศพัท ์ : 02-634-0225 

โทรสาร : 02-634-0135 

ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้ : 25,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 

   

ค. บุคคลอ่ืนๆ   

1. นายทะเบียนหลกัทรัพย์   

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ ่ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

2. ผู้สอบบัญชี   

บริษทั : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท ์ : 02-596-0500 

โทรสาร : 02-596-0560  

3. ท่ีปรึกษากฎหมาย   

บริษทั : บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 44 อาคารสมูทไลฟ์ ชั้นท่ี 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ : 02-633-9088 

โทรสาร : 02-633-9089 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน   

บริษทั : บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1550 ชั้น 10 อาคารธนภูมิ 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 02-652-7859 

โทรสาร : 02-652-7867 
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9. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

  ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท และมีทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 80,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ 0.50 บาท ซ่ึงภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในคร้ังน้ี 

บริษทัจะมีทุนชาํระแลว้เพ่ิมเป็น 103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 206,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

   

9.2 ผู้ถือหุ้น 

9.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

โครงสร้างผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในคร้ังน้ี 

และภายหลงัหุ้นเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัแรก สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ 

ก่อนการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชนคร้ังแรก 

หลงัการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชนคร้ังแรก 

หลงัหุ้นเข้าซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพย์เป็นวนัแรก 

จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละ 

1. นายทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร 105,300,800 1/ 65.81 105,300,800 1/ 51.12 105,300,800 1/ 51.12 

2. นายพิริยรัชต ์ภทัรกิตตเ์กษม  3/ - - - - 10,000,000 4.85 

3. นายทวีรัช ปรุงพฒันสกุล 3/ - - - - 10,000,000 4.85 

4. นายภาววทิย ์กล่ินประทุม 2/ 6,976,600 4.36 6,976,600 3.39 6,976,600 3.39 

5. นางสาวสุวิสา หวงับาํรุงศกัด์ิ 2/3/ 6,327,000 3.95 6,327,000 3.07 4,327,000 2.10 

6. นายธาํรงชยั เอกอมรวงศ ์2/ 5,977,200 3.74 5,977,200 2.90 5,977,200 2.90 

7. นายสมพล ฤกษว์บูิลยศ์รี 2/3/ 5,800,000 3.63 5,800,000 2.82 1,800,000 0.87 

8. นางสาวบุศรา ศรีรุ่งเรือง 2/3/ 5,800,000 3.63 5,800,000 2.82 1,800,000 0.87 

9. นางสาวพรพิมล ตั้งกิติเสถียร 2/ 5,366,000 3.35 5,366,000 2.60 5,366,000 2.60 

10. นายเสริมยทุธ แยม้เกตุ 2/3/ 5,031,200 3.14 5,031,200 2.44 2,331,200 1.13 

11. นายคเชนทร์ เบญจกุล 2/ 3,200,000 2.00 3,200,000 1.55 3,200,000 1.55 

12.  นายชูรัชฎ ์ชาครกุล 2/3/ 3,200,000 2.00 3,200,000 1.55 500,000 0.24 

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก / 12 รายแรก 152,978,800 4/ 95.61 152,978,800 4/ 74.26 157,578,800 5/ 76.49 

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ จาํนวน 8 ราย 2/3/ 7,021,200 4.39 7,021,200 3.41 2,421,200 1.18 

เสนอขายแก่ (1) บุคคลตามดุลยพนิิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

(2) ผูมี้อปุการคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย  

- - 46,000,000 22.33 46,000,000 22.33 

            รวม 160,000,000 100.00 206,000,000 100.00 206,000,000 100.00 

หมายเหตุ: 1/ นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรสจาํนวน 2,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
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  2/   ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 2 - 12 และผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆ จาํนวน 8 ราย เป็นผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นบุคคล

กลุ่มเดียวกนั และไม่ไดส่้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั 

 3/ เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บแจง้วา่ ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 5, 7, 8, 10 และ 12 และผูถื้อหุน้รายอ่ืนอีก 5 ราย รวมเป็น 

10 ราย ไดต้กลงท่ีจะขายหุน้ท่ีตนถืออยูบ่างส่วนซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ไดถู้กหา้มขายตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (Silent Period) 

ให้แก่ผูเ้สนอขอซ้ือหุ้น คือ นายพิริยรัชต์ ภทัรกิตต์เกษม และนายทวีรัช ปรุงพฒันสกุล (“ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง”) ใน

ราคาหุ้นละ 7.00 บาท โดยผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงจะซ้ือหุ้นเดิมของบริษทัดงักล่าวในวนัแรกท่ีหุ้นของบริษทัเร่ิมทาํการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงภายหลงัการซ้ือขายหุน้ระหวา่ง

กนัแลว้ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงทั้ง 2 ราย จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 2-3 ของบริษทั 

 4/ นบัเฉพาะการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม 10 รายแรก 

 5/ นบัรวมการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม 10 รายแรก และผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย 

9.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

-ไม่มี-     

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

9.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละหลงัหักสํารอง

ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกาํหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซ่ึงการพิจารณาจ่ายเงินปัน

ผลจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชาํระคืนเงิน

กูย้มื เง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัผกูพนัอยู ่รวมทั้งขอ้จาํกดัทางกฎหมาย ความจาํเป็นและความเหมาะสม

อ่ืนๆในอนาคต   

ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็น

วา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอจะทาํเช่นนั้นได ้โดยจะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป  

9.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหลงัหกัสาํรอง

ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกาํหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซ่ึงการพิจารณาจ่ายเงินปัน

ผลจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชาํระคืนเงิน

กูย้มื เง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัผกูพนัอยู ่รวมทั้งขอ้จาํกดัทางกฎหมาย ความจาํเป็นและความเหมาะสม

อ่ืนๆในอนาคต  

ทั้งน้ี ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย อยูภ่ายใตอ้าํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ/

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั คณะกรรมการบริษทัยอ่ยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทั

ย่อย โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัย่อยมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ป็นคร้ังคราว และให้คณะกรรมการบริษทัย่อยรายงานให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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10. โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายอวิรุทธ์ วงศพ์ทุธพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิชยั อสัสรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

5. ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช กรรมการ/ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

โดยมี นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ เป็นเลขานุการบริษทั  

ทั้งน้ี บริษทัมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีไม่นอ้ยกว่าหน่ึง

ในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ครบถว้นทุกประการ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทกัษ์

พาณิช รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึง

พน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งได ้ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีต่อๆไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง   

ทั้งน้ี กาํหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดสู้งสุดไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ

พิจารณาจากเหตุผล และความจาํเป็นตามท่ีบริษทัเสนอ และอนุมติัเลือกกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

ติดต่อกนัเกิน 9 ปีดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลการจดัการของบริษทั รวมถึงการกาํหนดทิศทาง นโยบาย 

และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ้น และการติดตามการดําเนินงานของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไว้

ในกฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยรวมถึงอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ

ท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

(1) ปฏิบติัหน้าท่ีและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและบริษทัย่อย ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือรักษาสิทธิและ

ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย ตลอดจนมีหน้าท่ีดูแลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยปฎิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัการห้ามจ่ายสินบนหรือการ

สนบัสนุนการทุจริตคอรัปชัน่ 

(2) กาํหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณโครงสร้าง

การบริหารจดัการ และอาํนาจอนุมติัของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีฝ่ายจดัการนาํเสนอ รวมถึงกาํกบัดูแลการบริหารงาน

และผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการหรือบุคคลใดๆ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่บริษทั บริษทัยอ่ย และผูถื้อหุน้ 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุกลยทุธ์และ

เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารใหมี้ความเหมาะสม 

(4) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 

ค่าตอบแทน และบาํเหน็จรางวลัของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

(5) ดาํเนินการให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรายงาน

ทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงรายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ 56-1) ใหส้ามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ 

(6) จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และมีกระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมี

ระบบจดัเกบ็เอกสารท่ีทาํใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั 

(7) พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ในกรณีท่ีขนาดของรายการ

ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่และการดาํเนินงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(8) พิจารณาอนุมติัและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัและบริษทัย่อย (ในกรณีท่ีขนาดของ

รายการไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(9) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(10)  พิจารณากาํหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร และกาํกบัดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.3 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 10. โครงสร้างการจดัการ         หนา้ 89 

อยา่งเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบติังาน ทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงและประสิทธิภาพของการ

บริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และเม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและบริษทัยอ่ย และให้มี

กระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เก่ียวกบัการทาํรายการระหว่างกนั เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั ทั้งน้ี 

ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดท่ีทาํกบับริษทั หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(12) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ และจดัใหมี้การปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนใด เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัตามความเหมาะสมและ

ความจาํเป็น โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 

(14) พิจารณาและอนุมติัการทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระ

หน้ีสิน การทําธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัท พร้อมทั้ งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ

ความสามารถในการชาํระหน้ี 

(15) กาํกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

(16) ส่งเสริมให้มีการสร้างและนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้

การดาํเนินกิจการและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั้งแก่บริษทั คู่คา้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และสงัคม 

(17) จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุ้น

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญัของบริษทั 

(18) กาํกบัดูแลให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบ

หรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัรายการหรือการกระทาํ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั โดยคณะกรรมการตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(19) กาํกบัดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดนโยบายดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 

รวมทั้ งการจัดการข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

(20) กาํกบัดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูป้ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส

หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล 

(21) แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษทั และดูแลให้คณะกรรมการ

บริษทัและบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(22) จัดให้มีการจัดทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเตรียมพร้อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผูบ้ริหาร

ระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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(23) ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งติดตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษทั 

(24) จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสาํคญัต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพ

ธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ 

(25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจาํเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

(26) จดัทาํรายงานประจาํปี และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(27) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทั 

(28) พิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัอยา่ง

เป็นธรรม 

(29) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยบุคคลหน่ึงหรือหลาย

คนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการหรืออาจมอบหมายเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้นๆ 

ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทันั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติั

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม

เล่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

อนุมติัไว ้

การประชุมของคณะกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

 การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

 ปี 2561  ปี 2562 (ม.ค. - ส.ค.) 

 คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายอวิรุทธ์ วงศพ์ทุธพิทกัษ ์1/ 4/ 6/6 4/4 6/7 1/3 

2. ดร.สรณ์ จงศรีจนัทร์ 1/ 6/ 6/6 4/4 7/7 3/3 

3. นายวิชยั อสัสรัตน์ 7/ - - 0/7 0/7 

4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ 1/ 6/6 4/4 7/7 3/3 

5. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 2/ 5/ 0/6  7/7 2/3 
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 การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

 ปี 2561  ปี 2562 (ม.ค. - ส.ค.) 

6. ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร 6/6  7/7  

7. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช 1/ 6/6  7/7  

8. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช 1/ 6/6  7/7  

9. นางสาวจามจุรี ไกรโต 3/  4/6    

หมายเหตุ: 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  

  2/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 

  3/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 และ

ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 

 4/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 

2560 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 

28 กุมภาพนัธ์ 2562 

 5/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2562 
6/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  

 7/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2562 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  

10.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562 คณะผูบ้ริหารมีจาํนวน 4 ท่าน และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและสมุห์บญัชี 1 ท่าน

ประกอบดว้ย  

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการขายและการตลาด  

2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

4. นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจดัการ 

5. นางสาวสุภาภรณ์ ฉนัวงษง์าม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและสมุห์บญัชี 
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โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท (Organization Chart) 

แผนภาพโครงสร้างการจดัการภายในบริษทั ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 1/   บริษทัวา่จา้งบริษทั ควอนตั้ม พอยท ์คอนซลัต้ิง จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 
2/   บริษทัอยูร่ะหวา่งสรรหาผูอ้าํนวยการฝ่ายการขายและการตลาด 
3/   เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) 
4/   เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี (สมุห์บญัชี)

ผู้อาํนวยการฝ่ายการขายและการตลาด 

(ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร) (รักษาการ) 2/ 

 

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

(นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ) 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1/ 

กลุ่มตลาด 

ต่างประเทศ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารจัดการ 

(นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ) 

ผู้อาํนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

(นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช) 

ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช)3/ 

 

จดทะเบียนผลติภณัฑ์

และลขิสิทธ์ิ 
ลูกค้าสัมพนัธ์ 

Supply chain & 

procurement 
การเงิน ทรัพยากรบุคคล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

(นางสาวสุภาภรณ์ ฉันวงษ์งาม) 4/ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร) 

กลุ่มตลาด

ภายในประเทศ 
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ทั้งน้ี โครงสร้างการจดัการภายในของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ

ผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บริหารจดัการ ควบคุมดูแล และอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํวนัทัว่ไปของบริษทั เพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนการดาํเนินงานของบริษทัเพ่ือประโยชน์ของบริษทั และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ คาํสั่ง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัภายใตก้รอบของ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

2. จดัเตรียมนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน

และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั 

3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ 

4. ดูแลให้ผู ้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ีและดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงผลกัดนัให้มีการพฒันาองคก์รและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

องคก์ร 

5. มีอาํนาจกาํหนดและปรับเปล่ียนโครงสร้างการจดัการ การบริหารของบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการดาํเนินการ

ของบริษทั และสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 

6. มีอาํนาจว่าจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงานในระดบัท่ีตํ่ากว่าประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยอยูใ่นขอบเขตท่ีเป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดของบริษทั 

7. มีอาํนาจในการออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั่งเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทั เพ่ือให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายบริษทั ท่ีวางไว ้ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและเพ่ือรักษาระเบียบวินัย

การทาํงานภายในองคก์ร 

8. มอบอาํนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานและ/หรือดาํเนินการในเร่ืองใดๆ แทนได ้โดยอยูใ่นขอบเขตท่ี

เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์าํนาจอนุมติั หรือ ระเบียบขอ้กาํหนด หรือ คาํสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้

9. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั 

10. มีอาํนาจอนุมติัค่าใชจ่้ายดาํเนินการต่างๆ และ/หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายปกติของบริษทั ในวงเงินท่ีไดรั้บการ

อนุมติัไว ้รวมทั้ง มีอาํนาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดาํเนินการ

ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั ตามอาํนาจ และ/หรือวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัไวจ้ากคณะกรรมการบริษทั 

11. มีอาํนาจอนุมติัการลงทุนหรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั ภายในวงเงินท่ีกาํหนดจากคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ การเขา้ทาํสัญญาว่าจา้งให้บริการต่างๆ ไม่เกิน 2 ลา้น

บาท การซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีมีมูลค่าการซ้ือขายไม่เกิน 2 ลา้นบาท และการเขา้ทาํสัญญาเช่า/ ลีสซ่ิง/เช่าซ้ือ/ให้

เช่า/ใหเ้ช่าซ้ือทรัพยสิ์นในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท เป็นตน้ 
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12. ดาํเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติั

รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํ

ข้ึนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด 

10.3 อาํนาจอนุมัติการดําเนินงานของบริษัท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 (หลงัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน) เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติ

อนุมติัระเบียบอาํนาจการอนุมติัฉบบัแกไ้ขล่าสุด โดยสรุปอาํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่าย สาํหรับการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของบริษทัไดด้งัน้ี 

รายการ 

อาํนาจอนุมัติ (ล้านบาท) 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 

1. แผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปีและท่ีปรับเปล่ียน /   

2. ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มเติมจากงบประมาณประจาํปี / ไม่เกิน 2 ลา้นบาท  

3. งบลงทุนในโครงการใหม่ การลงทุน การร่วมลงทุน และการ

ขายเงินลงทุน 

/ ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  

4. การกาํหนดและออกคาํส่ัง ขอ้บงัคบั ระเบียบบริษทั  /  

5. การออกคาํส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  /   

6. การออกคาํส่ังแต่งตั้งคณะทาํงาน  /  

7. การกาํหนด/การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รหรือหน่วยงาน /   

8. การกาํหนด/การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ

หน่วยงาน หรือตาํแหน่งงาน รวมทั้งการกาํหนดอตัรากาํลงัพล

และอตัราค่าจา้ง 

 /  

9. การอนุมติัวา่จา้ง ค่าจา้ง การโอนยา้ยพนกังาน และการเลิกจา้ง / 

ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย

ข้ึนไป 

/ 

ระดบัตํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการ

ฝ่าย 

/ 

ลูกจา้งรายวนั 

10. การกาํหนดราคาและเง่ือนไขการขาย (Price List)  / *  

11. การอนุมติัใหจ้ดัทาํ Quotation เพื่อเสนอลูกคา้  /  

12. การอนุมติัส่วนลดและเง่ือนไขการขาย  / *  

13. การกาํหนด/เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือของลูกคา้  /  

14. การอนุมติัออกใบลดหน้ี   / 

(ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน) 

15. การชดใชค่้าเสียหายจากการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ / ไม่เกิน 1 ลา้นบาท  

16. การส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและผลิตส่ือโฆษณา การสาธิต / ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  
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รายการ 

อาํนาจอนุมัติ (ล้านบาท) 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 

สินคา้ กิจกรรมลกูคา้สัมพนัธ์ 

17. การวิจยัตลาด การวจิยัและพฒันาสินคา้ใหม่ตามแผนงาน / ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  

18. การกาํหนดอตัราค่าคอมมิชชัน่ /   

19. การอนุมติัการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ หรือผลตอบแทนการขาย   / 

(ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน) 

20. การจดัซ้ือจดัจา้งสาํหรับสินคา้  /  

21. ค่าใชจ่้ายทุกประเภทท่ีผา่นระบบจดัซ้ือ จดัจา้ง รวมทั้งงบ

ลงทุน การซ้ือสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายเปล่ียนแทน ปรับปรุงทาํให้

สินทรัพยถ์าวรดีข้ึน  

/ 

 

ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  

ต่อรายการ 

ไม่เกิน 0.1 ลา้นบาท  

ต่อรายการ 

22. นโยบายการขายสินคา้ โครงสร้างราคา การปรับราคาขาย

สินคา้ การอนุมติัการขายเครดิตรวมถึงการการันตีออเดอร์ของ

ซิลลิค 

 /  

23. การจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร วสัดุ เศษซากทุกประเภทท่ีไม่ได้

ใชง้านหรือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์

/ ไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อ

คร้ัง 

ไม่เกิน 0.1 ลา้นบาทต่อ

คร้ัง 

24. การอนุมติัจ่ายค่ารับรอง  ไม่เกิน 0.1 ลา้นบาทต่อ

คร้ัง และไม่เกิน 3,000 

บาทต่อผูเ้ขา้รับรอง 

ไม่เกิน 0.02 ลา้นบาทต่อ

คร้ัง และไม่เกิน 3,000 

บาทต่อผูเ้ขา้รับรอง 

25. การอนุมติัจ่ายเงินบริจาค / ไม่เกิน 1.0 ลา้นบาท 

ต่อปี 

 

26. การกาํหนด/เปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี นโยบายการบญัชี 

การประมาณการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชีและการจดัทาํ

รายงานทางการเงิน 

/   

27. การตั้งสาํรองหน้ีสูญหรือการตั้งสาํรองอ่ืนๆ  / ไม่เกิน 0.5 ลา้นบาท 

ต่อคร้ัง 

 

28. การตดัหน้ีสูญ / ไม่เกิน 1.0 ลา้นบาท 

ต่อคร้ัง 

 

29. การตั้งประมาณการหน้ีสินและการโอนกลบัสาํรองเป็นรายได้

ของบริษทั 

  / 

(ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน) 

30. การขอวงเงินสินเช่ือ วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั การกูย้มืเงิน 

การอนุมติั/การเปล่ียนแปลงในสัญญากูย้มืเงิน 

/ 

(อนุมติัวงเงิน) 

/ 

(อนุมติัการเบิกเงินและ

การชาํระคืน) 

 

31. การจดัทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้/เงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 

รวมทั้งการทาํธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงต่างๆ 

 /  
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รายการ 

อาํนาจอนุมัติ (ล้านบาท) 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 

32. การใหกู้ย้มืเงิน/การคํ้าประกนั การกาํหนดเง่ือนไข อตัรา

ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆในสัญญาการใหกู้ย้มืเงิน 

/ ไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

33. การกาํหนดดอกเบ้ีย/ค่าปรับจากการชาํระเงินค่าสินคา้ล่าชา้ 

การใหส่้วนลดในกรณีชาํระเงินค่าสินคา้ก่อนกาํหนด 

 /  

34. การอนุมติัดาํเนินคดีฟ้องร้อง  /  

35. การลงนามเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน  / / 

(ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน) 

หมายเหตุ * ในการกาํหนดราคาขายและการใหส่้วนลดแก่ลูกคา้เป็นอาํนาจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ทั้งน้ี อาํนาจอนุมติัวงเงินดงักล่าว ไม่รวมถึงการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพยต่์อไป 

10.4 เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาวธนัชพรรณ เทียน

ทิพศิริ เป็นเลขานุการบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือทาํหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

3) ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหบ้ริษทั และคณะกรรมการใหมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ ผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

4)  สนบัสนุนการจดัให้กรรมการ ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี

กรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง  

5) จดัอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่กรรมการปัจจุบนัและท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 

6) ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้กาํหนดกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารควรรับทราบ  

7) ทาํหน้าท่ีจดัทาํ และจัดเก็บรักษาเอกสารสําคญัของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น รายงานประจาํปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร  
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8) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สํานักงานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  

ทั้งน้ี นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ ไดผ้่านการอบรมในหลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 26 ปี 

2550 แลว้  

บริษทัได้กาํหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้าน

การศึกษา ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการส่ือสาร ความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ความสามารถในการเป็นผู ้

ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงการประชาสัมพนัธ์และดูแลภาพพจน์ขององคก์รต่อบุคคลภายนอก เป็น

ตน้ ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทั

คนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี  และให้

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

บริษทัแต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ

การเงินของบริษทั โดยนางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช มีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ดงัน้ี 

1. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่า โดยสาํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของบริษทั

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

3. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช มีประสบการณ์ทาํงานดา้นบญัชีหรือการเงินไม่นอ้ยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อน

วนัท่ียืน่คาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยในปี 2545 - พฤษภาคม 2560 ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ

ฝ่ายบญัชี สังกดัฝ่ายบญัชี ของบริษทั คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ จาํกดั ประเภทธุรกิจบริการให้คาํปรึกษา และ

ในเดือนมิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด 

(มหาชน) 

4. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช ไดผ้่านการอบรมความรู้ดา้นบญัชีตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนดไวบ้น

เวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี  

4.1) หลกัสูตรเตรียมความพร้อมทางบญัชีและการเงินท่ีจดัอบรมโดยสภาวิชาชีพ บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

โดยผ่านการอบรมหลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่น ท่ี  7 ระหว่างวัน ท่ี  21 - 22 

พฤศจิกายน 2561 จาํนวนชัว่โมงอบรม 14 ชัว่โมง 

4.2) ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชีในหลกัสูตร ไดแ้ก่ 

- โครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพโดยการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-study CPD) คร้ังท่ี 4/2561 ชุด

ท่ี 3  ท่ีจดัอบรมโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงจดัสอบในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561  จาํนวนชัว่โมงอบรม 20 

ชัว่โมง  
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- หลกัสูตรสรุปการเปล่ียนแปลงและประเด็นท่ีสําคญัของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2561) สําหรับสมาชิก

และบุคคลทัว่ไป รุ่นท่ี 1/61 จดัอบรมโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์เขา้รับการอบรมวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

จาํนวนชัว่โมงอบรม 6 ชัว่โมง 

- หลกัสูตรผลกระทบทางการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั Transfer Pricing ท่ีนกับญัชีตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง

จดัอบรมโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์เขา้รับการอบรมวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 จาํนวนชัว่โมงอบรม 4 ชัว่โมง  

10.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

(ก)    กรรมการ 

สาํหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

 ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท/คน/เดือน) 

 

20,000 

 

20,000 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ังการเขา้ประชุม) 

20,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ังการเขา้ประชุม) 

 

25,000 

 

15,000 

นอกจากน้ี คณะกรรมการจะได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนรวมกับเบ้ียประชุมไม่เกิน 2.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี กรรมการท่ีดาํรง

ตาํแหน่งบริหารในบริษทัจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ 

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 อนุมติัการปรับค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

ดงัน้ี  

 ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท/คน/เดือน) 

 

20,000 

 

20,000 

ค่าเบ้ียประชุม  

(บาท/คน/คร้ังการเขา้ประชุม) 

15,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ังการเขา้ประชุม) 

 

22,500 

 

15,000 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการจะไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนรวมกบัเบ้ียประชุมไม่เกิน 2 ลา้นบาท โดยกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่ง

บริหารในบริษทัจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 อนุมติัเงินรางวลัประจาํปี (เงินโบนัส) สําหรับ

กรรมการบริษทัประจาํปี 2561 จาํนวนเงินรวม 578,500 บาท โดยจ่ายให้กบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน และ

กาํหนดใหจ่้ายเงินโบนสัในวนัเดียวกบัวนัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562  

สําหรับปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 (คราวเดียวกับท่ีมีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด) อนุมติัการ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม 

 ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท/คน/เดือน) 

 

20,000 

 

20,000 

ค่าเบ้ียประชุม  

(บาท/คน/คร้ังการเขา้ประชุม) 

15,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ังการเขา้ประชุม) 

 

22,500 

 

15,000 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งบริหารหรือพนกังานของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมในการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัเป็นเงินเดือนในฐานะพนกังานของบริษทัแลว้ 

2)   โบนสักรรมการบริษทั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  

ให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัสรรเงินค่าตอบแทนดงักล่าวสําหรับปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษทัตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ี ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จะตอ้งคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผ่านมา 

ประกอบกบัการเปรียบเทียบอา้งอิงบริษทัซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกบับริษทั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาด

ธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั นอกจากน้ี เม่ือ

รวมค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม โบนัสกรรมการบริษทั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนของคณะกรรมการ 

รวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี  

ทั้งน้ี ในปี 2561 - 2562 (จนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2562) บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี   
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รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 (ม.ค. - ส.ค.) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายอวิรุทธ์ วงศพ์ทุธพิทกัษ ์ 4/ ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

335,000 92,500 428,0002/ 22,500 

2. ดร.สรณ์ จงศรีจนัทร์ 6/ กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

300,000 60,000 408,0002/ 45,000 

3. นายวิชยั อสัสรัตน์ 7/ กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

- - - - 

4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ  กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

300,000 60,000 408,0002/ 45,000 

5. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 5/ กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

53,548  274,5002/ 45,000 

6. ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร1/ กรรมการ -  -  

7. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช1/ กรรมการ -  -  

8. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช1/ กรรมการ -  -  

9. นางสาวจามจุรี ไกรโต 1/ 3/ กรรมการ -  -  

รวม 988,548 212,500 1,518,500 157,500 

หมายเหตุ :  1/  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 

  2/ รวมโบนสักรรมการซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัเงินโบนสั

กรรมการประจาํปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษทัท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงินรวม 578,500 บาท ซ่ึงบริษทัได้

จ่ายเงินจาํนวนดงักล่าวในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

3/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 

4/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 18 

ธันวาคม 2560 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

2/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

5/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์ 2562 

6/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

7/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและตรวจสอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2562 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 
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ในปี 2561 - 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ดงัน้ี   

ค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย.) 

จํานวนราย ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

จํานวนราย ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน และโบนสั  4 15.23 3/ 4 6.33 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ1/ และ

ผลประโยชน์พนกังานอ่ืนๆ2/ 

4 0.81 4 0.52 

หมายเหตุ : 1/    บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนผูบ้ริหาร โดยในปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหารจาํนวน 4 ราย รวมทั้งส้ิน 0.46 ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 2/     ผลประโยชน์พนกังานอ่ืนๆ โดยหลกั ไดแ้ก่ ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน เป็นตน้ 

 3/ รวมโบนสัของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีพจิารณาจากผลการดาํเนินงานปี 2561 จาํนวน 2.25 ลา้นบาท ซ่ึง

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดมี้หนงัสือขอสละสิทธ์ิการรับเงินโบนสัดงักล่าว 

(2)  ค่าตอบแทนอ่ืน 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัจาํนวน 46,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อประชาชนจาํนวน 46 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 22.33 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเพิ่มทุนในคร้ังน้ี  

ทั้งน้ี หุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนจาํนวนดงักล่าว มีการเสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังาน

ของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 6,900,000 หุ้น โดยในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการ

จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ให้นาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี

เหลือดงักล่าว จดัสรรให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ทั้งน้ี ราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีเท่ากบัราคาเสนอขาย

ให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยจะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น IPO อยา่งไรก็ตาม กรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัคร้ังน้ี 

(3) นโยบายและวิธีกาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ

เป็นผูพิ้จารณากาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร พร้อมทั้งเสนอหลกัการและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั กล่าวคือ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจะสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเม่ือเปรียบเทียบค่าตอบแทนกบั

บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและบริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเพียง

พอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้ 
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2) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 

1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติั โดยไดก้าํหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็น 3 ส่วน คือ  

1) ค่าตอบแทนรายเดือน ใหจ่้ายเป็นประจาํทุกเดือน สาํหรับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั   

2) ค่าเบ้ียประชุม ต่อคร้ังท่ีมาประชุม สาํหรับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั  

3) ผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน เช่น โบนสักรรมการ เป็นตน้ ซ่ึงจดัสรรโดยคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษทัในปี

ท่ีผ่านมา ประกอบกบัการเปรียบเทียบอา้งอิงบริษทัอ่ืนซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกบับริษทั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ีย

ตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั  

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษา

กรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ โดยกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนจะไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ือ

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่เกินวงเงินงบประมาณตามมติอนุมติัจากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และพิจารณาจดัสรรแก่กรรมการทุกคนตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบและความเหมาะสม โดย

มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัทบทวนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น เงินเดือน โบนัส 

เป็นตน้ เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวมีการกาํหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของบริษทั และพิจารณาเปรียบเทียบกบัตลาด ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และ

หน่วยงานท่ีไดรั้บความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และกาํไรสุทธิ 3 ปี 

ยอ้นหลัง รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมาย รวมทั้งพอเพียงท่ีจะจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้ 

10.6 บุคลากร 

ก. จาํนวนบุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวม

ผูบ้ริหาร) จาํนวนทั้งส้ิน 33 คน 49 คน 65 คน และ 64 คน ตามลาํดบั โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 
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สายงาน 

จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2559 

ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2560 

ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วนัที่  

30 มิถุนายน 2562 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     

ฝ่ายการขายและการตลาด 14 23 27 25 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 3 5 6 6 

ฝ่าย Supply Chain & procurement - 1 1 2 

ฝ่ายคลงัสินคา้ 1/ - 3 - - 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 1 2 3 

ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ 2 2 6 4 

ฝ่ายจดทะเบียนผลิตภณัฑแ์ละลิขสิทธ์ิ 1 1 2 2 

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั  12 13 20 21 

บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั   1 1 

รวม 33 49 65 64 

หมายเหตุ 1/ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัไดว้า่จา้งซิลลิค ฟาร์มา ทาํหนา้ท่ีในการบริหารคลงัสินคา้แทนบริษทั จึง

มีการโอนยา้ยพนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ไปรวมกบัฝ่ายลูกคา้สมัพนัธแ์ทน 

ข. ค่าตอบแทนพนกังาน 

ในปี 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังาน รวมเป็นเงิน

จาํนวน 26.37 ลา้นบาท 38.60 ลา้นบาท 48.54 ลา้นบาท และ 28.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 

โบนสั ค่าล่วงเวลา เงินประกนัสงัคม เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และอ่ืนๆ 

ค. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจให้พนกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว ทั้งน้ีบริษทั

ไดเ้ร่ิมสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 

ง. ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทัจาํนวน 46,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายต่อประชาชนจาํนวน 46 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

22.33 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลงัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนจาํนวน

ดงักล่าว มีการเสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัจาํนวนไม่

เกิน 6,900,000 หุ้น โดยในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ

บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ให้นาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าว จดัสรรให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรก (IPO) ทั้งน้ี ราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีเท่ากบัราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) โดยจะเสนอ

ขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น IPO อยา่งไรก็ตาม กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั

คร้ังน้ี ดงันั้น คงเหลือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัท่ีพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการจดัสรรไม่เกิน 6,900,000 หุน้ โดย
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ไม่มีพนกังานของบริษทัรายใดไดรั้บการจดัสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้กบัประชาชน

เป็นคร้ังแรก (IPO) 

จ.  นโยบายพฒันาบุคลากร 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานอยา่งยิง่ โดยคาํนึงถึงว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุด

ของบริษทั บริษทัจึงคาํนึงถึงการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน โดยให้ความสําคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและ

ทกัษะของพนกังานทุกคน ทุกตาํแหน่ง โดยจดักระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
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11. การกาํกบัดูแลกจิการ 

11. 1    นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีว่า เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของ

บริษทัให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่

พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้มีการจดัทาํนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีข้ึนโดยครอบคลุมเน้ือหาหลักการสําคัญตั้ งแต่ โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการบริหารองค์กร ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า การดาํเนินงานใดๆ ของบริษทัเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และ

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยครอบคลุมหลกัการ

สาํคญัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการใน 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 บริษทัตระหนักและให้ความสําคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น โดยอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุก

รายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์และในฐานะผูถื้อหุน้หรือเป็นเจา้ของบริษทั ดว้ยวิธีการตาม

มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้โดยให้สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ สิทธิในการ

ไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัในรูปแบบต่างๆ การไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอวาระ

การประชุมล่วงหนา้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ

คิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดย

แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และอาํนวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.1) บริษทัไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลา 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ

บริษทั และในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติั

จากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป โดยจะจดัหาสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสม

และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้มากท่ีสุด �   

1.2) บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

โดยบริษทัจะประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีชดัเจนผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และบนเวบ็ไซต์บริษทั www.interpharma.co.th ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาพร้อม

ช้ีแจงเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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1.3) บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อยา่งเพียงพอให้ผูถื้อหุ้น

ล่วงหนา้ ภายใน 21 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.interpharma.co.th ล่วงหนา้

ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม � 

1.4) บริษทัไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ �

โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสาํคญัและตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

1.5) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเพ่ือสอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระ หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ของบริษทั ล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุม  

1.6) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมอบอาํนาจแก่ตวัแทนผูถื้อ

หุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษทัตามท่ีเสนอ เป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบ

ฉนัทะตามรูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษทัตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และผูถื้อหุ้นยงัสามารถ

ดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัได ้�  

1.7) บริษทักาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม และจดัให้มีการใช้

ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการลงคะแนน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และเปิดให้ผูถื้อหุ้น

ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง 

1.8) บริษทัสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

1.9) บริษทัสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั และส่งเสริมใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจ

นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

และงดออกเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

1.10) การประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และให้ขอ้เสนอแนะ ก่อน

การลงมติในวาระใดๆ ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีตอบประเด็นขอ้ซกัถามและมี

การบนัทึกประเดน็ซกัถาม และขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัแสดงไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือตรวจสอบได ้

1.11) บริษทัจดัให้มีการบนัทึกเทปการประชุมผูถื้อหุ้น และจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยแสดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกประเด็นคาํถามคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือและนามสกุลของผูถ้าม

และผูต้อบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกจาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม และกรรมการท่ีลาประชุม โดยนาํส่งสําเนารายงาน

การประชุมผู ้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

www.interpharma.co.th ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้� 

1.12) บริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ทนัเวลา เพ่ือให้ผูล้งทุน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูส้นใจ

ทัว่ไปไดรั้บทราบผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ี หากผู ้

ถือหุ้นมีประเด็นคาํถาม หรือ ขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อไดท่ี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์โดยทาง

โทรศพัท ์02-634-0225 หรือ อีเมล ir@interpharma.co.th 
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หมวดท่ี 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือราย

ยอ่ย ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิ

ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิม

วาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดสิทธิของผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ เป็นไปตามท่ีระบุในหมวด

ท่ี 1 ของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

(1) การดูแลผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย  

1.1) บริษทัมีการดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย โดยผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจง้เบาะแส 

หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีบริษทักาํหนด ไดแ้ก่ ทางไปรษณีย ์หรือนาํส่งท่ี ประธานกรรมการบริษทั 

หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยู่ของบริษัท   ห รือ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์  (อี เมล) 

comsec@interpharma.co.th หรือ ทางเว็บไชต์บริษัท www.interpharma.co.th ซ่ึงผูรั้บเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู ้

พิจารณาดาํเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง หรือดาํเนินการส่งเร่ืองให้ผูต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงเป็น

บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการ

ดาํเนินการตามเน้ือหาหรือประเดน็ท่ีไดรั้บการร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือการสอบหาขอ้เทจ็จริง 

พร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ หรือกรณีเป็น

ขอ้เสนอแนะท่ีพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือ มีผลต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษทั จะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระ

การประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2) บริษทักาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นให้

ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพ่ิมหรือไม่เพ่ิมวาระท่ีผู ้

ถือหุน้ส่วนนอ้ยไดเ้สนอมา 

คุณสมบัติของผู ้ถือหุ้น ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าตรา 89/28 ซ่ึงกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือ

หุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และ

เป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน และตอ้งถือครองหุ้นจนถึงวนัท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น มีสิทธิทาํหนงัสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้

คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ได ้การเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นนั้ น ผูถื้อหุ้นจะต้องระบุวตัถุประสงค์ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ พร้อมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ประกอบการพิจารณา 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการนาํเร่ืองเขา้บรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่  

1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั โดยท่ีขอ้เท็จจริงมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบั

ความไม่ปกติในเร่ืองดงักล่าว  

2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้ 
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3) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัไดด้าํเนินการ

กาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง  

4) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั  

5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลบริษทั  

6) เร่ืองท่ีขดักบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือกรณีบริษทัตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมแลว้ไม่สามารถ

ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเร่ืองได ้  

8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ

สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงั

ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังก่อน  

9) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้  

10) เร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ืองท่ีซํ้ ากบัเร่ืองท่ีไดเ้สนอมาก่อนแลว้ เป็นตน้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัจะแจง้เร่ืองดังกล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าวไว ้

ขอ้เสนอท่ีจะไดรั้บการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัจะพิจารณากลัน่กรองและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยใหถื้อว่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

1.3) กาํหนดวิธีการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลให้เขา้รับการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยให้

เสนอช่ือผ่านเลขานุการบริษทัล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณา

ดา้นคุณสมบติั และการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

คุณสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบุคคลให้เขา้รับการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าตรา 89/28 ซ่ึงกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นคน

หน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทั้ งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุม

ดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และตอ้งถือครองหุ้นจนถึงวนัท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น มีสิทธิ

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนระเบียบของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆตามท่ีบริษทักาํหนด คุณสมบติัของกรรมการ 

ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์และเหมาะสมกับ
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ลกัษณะธุรกิจของบริษทั มีประวติัการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสัตย ์มี

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

รายช่ือบุคคลใดท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทันั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลัน่กรอง

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าจะนาํเสนอรายช่ือให้แก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยให้

ถือวา่ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

1.4) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไป

ตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และ

ในการเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชวิ้ธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลท่ี

ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้

และในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผู ้

ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ

การเลือกตั้งในลาํดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้

ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด ซ่ึงกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.5) บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น 

โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษา

ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสินใจ รวมทั้งไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นท่ีมาสาย เป็น

ตน้  

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัใชข้อ้มูลภายใน และมีมาตรการท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจได้

วา่ นโยบายดงักล่าวเป็นท่ีรับทราบ และมีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด มีดงัน้ี 

(2) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

2.1) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน  ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ใชข้อ้มูล

ภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลดงักล่าวซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายโดยตรงหรือทางออ้ม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบ

การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง  

2.2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณชน ซ่ึงอาจมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่

ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าวโดยตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ

ขายโดยตรงหรือทางออ้ม จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณชนแลว้ 

2.3) กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั ซ่ึงเป็นของตนเอง 

คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแจง้การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ 
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2.4) คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือให้คณะกรรมการ

ไดพิ้จารณาธุรกรรมของบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทั

โดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับริษทัตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจทาํธุรกรรมดงักล่าว ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั

ของบริษทั 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ หรือ 

นักลงทุน และพนักงานของบริษทั หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งขนัทางการคา้ สังคม และ

ชุมชน เป็นตน้ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดค้าํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี  

1.   ดา้นสิทธิมนุษยชน  

• บริษทัยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทาํใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงบริษัทจะไม่ข้องเก่ียวกับ

หน่วยงาน องคก์ร หรือบุคคลใดท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน    

• บริษทัส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผูด้อ้ยโอกาส 

และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหวา่งหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเดก็  

2.   ดา้นเคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา  

• พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรักษาความลบัทางการคา้ อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลทางธุรกิจ และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทั ซ่ึงพนกังานตอ้งปกป้องกนัรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั หรือ คู่คา้ทางธุรกิจของบริษทั โดยภาระหน้าท่ีใน

การป้องกนัรักษาขอ้มูลน้ี จะต่อเน่ืองไปจนถึงเม่ือพนกังานผูน้ั้นไดอ้อกจากบริษทั โดยจดัให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจาก

งาน พร้อมลงนามทาํเป็นหนงัสือรับทราบไวด้ว้ย � 

• บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทําให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดทางกฎหมายใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง � 

• บริษทัไม่เรียกร้อง รับเอา หรือ ใชข้อ้มูลทางธุรกิจ ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม 

รวมถึงบริษทัจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้ของผูอ่ื้น  

3.   ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั เช่น สิทธิในการขอ

ตรวจสอบจาํนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียง

ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบั

การดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านช่องทางท่ีบริษัทกําหนด โดยทุกๆ 

ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

พนกังาน บริษทัให้ความสําคญักบัพนกังานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความสามารถ

พนักงานทุกคนอย่างต่อเน่ือง ให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานทดัเทียม
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บริษทัชั้นนาํ มีความสุขในการทาํงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีผ่านมา 

บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการต่างๆ เพ่ือสนันสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั เพ่ือ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เสริมศกัยภาพของพนักงานให้พร้อมสําหรับการปฏิบติังานและรับมือกบั

สภาวะการณ์ในทุกดา้นท่ีอาจมีผลกระทบโดยองคร์วม นอกจากน้ี ยงัให้ความสาํคญักบัการรักษา

สุขภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ลูกคา้ บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและราคา

เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพนั

แก่ลูกคา้ รวมทั้งจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ขอ้เสนอแนะในสินคา้ คาํปรึกษาวิธีการ

แกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจอย่างท่ีสุดในสินคา้และบริการ

ระดบัมาตรฐานสากล 

คู่คา้ บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต คาํมัน่ท่ีให้ไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด โดย

ยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้อย่างยุติธรรม สร้างความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์และความ

ร่วมมือท่ีดี เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว และมี

นโยบายในการส่งมอบสินคา้ตามคุณภาพและตรงตามกาํหนดเวลา 

คู่แข่งทางการคา้ บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

เป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีผ่านมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาท

ใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

เจา้หน้ี บริษทัรักษาคาํมั่นสัญญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขและหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้ง

เจา้หน้ีทางธุรกิจ เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน เป็นตน้ และนอกจากน้ี บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ

ต่างๆ ของเจา้หน้ี เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ีอีกดว้ย 

สงัคมและส่วนรวม บริษทัจะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและถือมัน่ในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนในทุกท้องถ่ินท่ีบริษทัได้เขา้ไปดาํเนินงานเพ่ือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการ

ช่วยเหลือบรรเทาอุทกภยัและสาธารณภยั นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมให้พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีท่ีทาํประโยชน์ให้กบัชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กนัไป

อย่างย ัง่ยืน แมก้ระทัง่ในช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษทัก็ยงัคงดาํเนินกิจกรรมเพ่ือ

ชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการเพ่ือสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสงัคมสูงสุด 

ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัร่วมดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการใชท้รัพยากรอยา่งรู้

คุณค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน อาทิ การนาํกระดาษใช้แลว้นาํกลบัมาใชใ้นงาน

ชั่วคราวท่ีไม่ เป็นทางการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

   

 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.3 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 11. การกาํกบัดูแลกิจการ  หนา้ 112 

  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

  บริษทักาํหนดให้มีนโยบายรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูท่ี้พบเห็น สงสัย หรือไดรั้บผลกระทบจากการ

กระทาํท่ีผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทาํท่ีส่อถึงการทจุริต หรือพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไดมี้

ช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสมายงับริษทั โดยผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน ไดแ้ก่ ผูพ้บเห็น ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดย

สุจริต ไม่ว่าตนเองจะไดรั้บความเสียหายหรือผลกระทบหรือไม่ก็ตามจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบติั

หน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการกระทาํท่ีอาจส่อถึง

การทุจริต 

  ผูท่ี้พบเห็นการละเมิดสามารถแจง้การพบเห็นดงักล่าวต่อคณะกรรมการตามช่องทางท่ีบริษทักาํหนด ทั้งน้ี เร่ืองท่ี

ถูกแจง้เขา้มาจะถูกนาํเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่อไป และผูร้ายงานจะไดรั้บการคุม้ครองจากบริษทัอย่างดี

ท่ีสุด 

  มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 

• บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน เป็นความลบั 

• บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งท่ีมา

ของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 

• �บริษทัจะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการปล่ียนแปลง

ตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน สั่งพกังาน เลิกจา้ง หรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติั

อยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือ ร้องเรียนการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรือขอ้ร้องเรียน 

(1) ทางไปรษณีย ์หรือนาํส่งท่ี 

  ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 140/9 - 10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

(2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ อีเมล comsec@interpharma.co.th 

(3) เวบ็ไซตข์องบริษทั www.interpharma.co.th  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง

การเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลท่ี

สาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทั เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยทาํการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ
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ของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.   คณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งสารสนเทศท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี เช่น งบการเงิน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

การไดม้าจาํหน่ายไป การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเพ่ิมทุน/การลดทุน การออกหลกัทรัพยใ์หม่ การซ้ือหุ้นคืน เป็นตน้ 

ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเผยแพร่ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบ

ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ่งข้ึน 

นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

3. จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู่้กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจาํปี  

4.   กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น

ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ใหบ้ริษทัทราบ ผา่นเลขานุการบริษทั เพ่ือทาํ

การเกบ็รักษาและรวบรวมเสนอใหป้ระธานกรรมการบริษทั รับทราบ  

5.   คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และให้กรรมการแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ทราบทุกคร้ัง  

6. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

7.    เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ และ

จาํนวนคร้ังการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล  

8.   เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

9.    เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวน

ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

10.   เปิดเผยรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบายแก่ผูถื้อหุ้นโดยแสดงไวใ้น

รายงานประจาํปี  

11.   เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีสาํคญัต่างๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศผา่น

ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั  
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ข้อมูลขั้นต่ําท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทั

จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ

และนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น 

รวมทั้ง นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นปัจจุบนั โดยหากผูถื้อหุ้นตอ้งการ

ขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ผ่านทางอีเมล ir@interpharma.co.th และเปิดโอกาสให้

ผูบ้ริหารไดพ้บปะกบันกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห์อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหรั้บทราบผลการดาํเนินงาน 

งบการเงิน ฐานะการเงิน คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้ม

ในอนาคต 

หมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือ

ประโยชน์ให้กบับริษทั โดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวาง

แผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร 

ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ  

2) คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกาํกบัดูแลธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคล ท่ีมี

ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษทัให้มี

จาํนวนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจาํนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และ

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

3) ปัจจุบนัโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน 

และกรรมการอิสระจาํนวน 4 คน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  กรรมการ

อิสระดงักล่าวสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ ทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงใน

การพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้ งน้ี 

กรรมการอิสระของบริษทัจาํนวน 3 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย ซ่ึงจาํนวนกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทั เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวใ้ห้มี

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจาํนวนกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน รวมทั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ 

4) คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่ท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจาํเป็นตามท่ีบริษทัเสนอ และอนุมติัเลือกให้กรรมการอิสระดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระต่อไป 
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5) คณะกรรมการไดพิ้จารณาแบ่งอาํนาจและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการ

บริหารงานประจาํวนัออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารถูกเลือกตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจน

ในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบาย การกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ ทั้งน้ี บริษทัได้แบ่งแยก

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจการดาํเนินงาน 

โดยคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย 

ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ได้

ร่วมบริหารงานปกติประจาํวนั แต่ให้การสนับสนุนและคาํแนะนําในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับผดิชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัภายใตก้รอบ

อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะ

เร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีขอ้บงัคบัของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย (Charter) เพ่ือกาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอาํนาจอนุมติัท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ซ่ึงไดเ้ปิดเผยกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวบนหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งน้ี ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน

และทบทวนผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปีอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีคณะกรรมการ

บริษทัอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

7) คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ืออภิปรายทั่วไป

เก่ียวกบัการจดัการหรือการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึง ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแล

กิจการ การปรึกษาหารือหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพ่ือปรับปรุงพฒันาด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประจาํปีทุกปี อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และแจง้ผลแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

ทราบและดาํเนินการเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าว และรายงานแก่ท่ีประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป  

8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมทําหน้าท่ี

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทาํ

หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการดาํเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมาย

และระเบียบปฏิบัติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงาน

ประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

การกาํหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ  

• คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาใน

การกาํกบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ดงัน้ี 
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1. นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั  

2. นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ

ผูบ้ริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยบริษทัจะส่งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย เพ่ือควบคุมดูแลและกาํหนดนโยบาย

การบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั โดยจาํนวนบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทั

ยอ่ยเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยหรือเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นสาํคญั 

2. คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระจาํนวน 3 คน มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนมีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะ

ทาํหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานการดาํเนินงานให้

ถูกตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแล 

ส่งเสริมให้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินและมาตรฐานบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสอบทานให้มี

ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ รัดกุม เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ  

  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึง

ปัจจุบันบริษัทใช้บริการงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ซ่ึงรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูส้อบบัญชี เป็นประจาํ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ือง

ต่างๆ 

  ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง แต่ได้

มอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม

ให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มีตําแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้ งเพ่ิม โดยคาํนึงถึงความ

หลากหลาย ทางดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและการ

อุทิศเวลา เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป รวมถึงการสรรหา คดัเลือก พิจารณาคุณสมบติัของผูบ้ริหาร

สูงสุดท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณากาํหนดนโยบายและ

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ ผลงาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยรวม และเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและธุรกิจท่ี

คลา้ยคลึงกนั นอกจากน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ี
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กาํกบัดูแล ติดตาม ความเส่ียงท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจท่ีมาจากทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ประเมินผลกระทบ

และโอกาสท่ีเกิดข้ึนของความเส่ียงท่ีได้ระบุไว ้เพ่ือจัดลาํดับความเส่ียง และมีวิธีจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดย

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงซ่ึงมีหัวหน้าสายงานเป็นสมาชิกของคณะทาํงานมีการส่ือสารให้กบัพนกังานในบริษทัทราบ

และตระหนกัต่อความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อบริษทั เพ่ือช่วยกนับริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

3.  การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

1) บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทักาํหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพ่ือให้กรรมการสามารถ

จดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม หรืออยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัตามความจาํเป็น โดยจะแจง้ล่วงหนา้เพ่ือใหก้รรมการจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

2) บริษทัสนบัสนุนให้กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมทั้งหมดใน

แต่ละปี  

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง ตอ้งมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 

เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 

ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นกไ็ด ้ 

5) ประธานกรรมการร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยดูแลให้เร่ืองสําคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  และดูแลให้กรรมการบริษทัไดรั้บ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม  

6) คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการพิจารณาวาระทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ ภารกิจหรือกลยุทธ์ของ

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และ/หรือการทบทวนกลยทุธ์ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

7) ประธานกรรมการ ซ่ึงทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมมีบทบาทในการเป็นผูน้ําและควบคุมการประชุมให้

เป็นไปอย่างราบร่ืน สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ การตดัสินใจไม่ถูก

โนม้นา้วโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจดัสรรเวลาใหก้รรมการอภิปรายสาระสาํคญัอยา่งเพียงพอ 

8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเชิญผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหาร

ระดบัสูงสาํหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

9) เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู ้มีหน้าท่ีจัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด

ถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารความลบั
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ของบริษทั ณ สาํนกังานเลขานุการ และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุม

ต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพฒันาความรู้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัได้กาํหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซ่ึงผลการ

ประเมินนั้ น คณะกรรมการบริษัทได้นําผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและจัดทําแผนในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการต่อไป 

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งรายใหม่ บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั (Director Orientation Program) เพ่ือใหก้รรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้

อยา่งเร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบักรรมการเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบติัตาม กฎหมาย

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

2. จดัส่งขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบักรรมการบริษทั เช่น โครงสร้างธุรกิจ 

ลกัษณะธุรกิจ แนวทางดาํเนินธุรกิจ ขอ้บงัคบับริษทั สรุปผลการดาํเนินงานปีท่ีผ่านมาและรายงานประจาํปี เป็นตน้ เพ่ือให้

กรรมการมีขอ้มูลอา้งอิงและสามารถสืบคน้ไดใ้นเบ้ืองตน้ 

3. จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหารระดบัสูงต่างๆ เพ่ือรับทราบและสอบถาม

ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

สําหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทันั้น บริษทัมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ี

ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารระดบัสูง โดยมีสาํนกังานเลขานุการ และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

ทาํหนา้ท่ีดูแลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดูแลกิจกรรมการของคณะกรรมการบริษทั การ

ดาํเนินการประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานประจาํทุกปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษัท และ

พิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

3) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

2. ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพ่ือสร้างความรู้ความ

เขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ รวมทั้งจดั
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ให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่  

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนกรรมการให้เขา้อบรมหลกัสูตร หรือกิจกรรม สัมมนาเก่ียวกบัการเพ่ิมพูนความรู้ใน

การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

5. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตาม

วาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี

ภาวะผู ้นํา วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้ งมี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นต่างๆ คือ 

• ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 

• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgment) 

• ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 

• ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 

• คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความสาํคญั 

2. ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกาํหนด กล

ยทุธ์ นโยบาย และกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ 

• ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) 

• ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

• การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย ์(Organization and Human 

Resource Management) 

• การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

• การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

• ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge) 

• ความรู้ดา้นการตลาดทั้งภายในและระหวา่งประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing) 

• การกาํหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ (Strategic Planning) 

• ความรู้และความชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัในระยะ 3-5 ปี ขา้งหน้า รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น 

ความรู้เก่ียวกบัขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Health and 
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Safety Regulations) การวิจัยและพัฒ น า (Research & Development) ความ รู้ เก่ียวกับการพาณิ ชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ใหย้ดึถือแนวทางปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์กระบวนการและวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษทั 

6. บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลการจดัการของบริษทั รวมถึงการกาํหนดทิศทาง นโยบาย 

และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผูถื้อหุ้น และการติดตามการดําเนินงานของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไว้

ในกฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํ

หนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทาง

บญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/หรือ

ผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทุก

ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้าํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยจดัใหมี้ 

2) นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

การกาํกบัดูแลกิจการมีการกาํหนดเป็นนโยบายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้

ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว

เป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3) จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีการกาํหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย นโยบายและการปฏิบติั

ต่อพนกังาน ต่อลูกคา้ ต่อคู่คา้ ต่อคู่แข่งทางการคา้ และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังาน

ทุกคนรับทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ และพิจารณามาตรการป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไดก้าํหนดให้กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการระหว่างกนั นอกจากน้ี 

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนด และมีนโยบาย

ห้ามไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลของบริษทัไปใชไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามประกาศ
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบักบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการได้มาและ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี 

5) ระบบการควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในเพ่ือการกาํกบัดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยบริษทัไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติั

หน้าท่ีงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลต้ิง จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม โดยผูต้รวจสอบ

ภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

ระบบท่ีวางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  

6) การบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร โดยประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงขององคก์รเพ่ือจดัการ

ความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้โดยมีการจดัประชุมทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทั 

เพ่ือร่วมกันประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทั เหตุการณ์ท่ีอาจทาํให้องคก์รเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายใน

และภายนอกองคก์ร โดยมีหลกัการกาํหนดว่าหากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนท่ีกาํหนดแลว้ บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง เพ่ือวตัถุประสงค์ในการป้องกนัและลดความ

สูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

7. แผนการสืบทอดตําแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษทัตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจ ว่า บริษทัมีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบใน

ตาํแหน่งผูบ้ริหาร หรือ หัวหนา้งานท่ีสาํคญัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีเหมาะสม  โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษทั 

11.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสร้างกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอ

เร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้น

ขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

11.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี  16 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายวิชยั อสัสรัตน์ กรรมการตรวจสอบ  

3. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ กรรมการตรวจสอบ  
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โดยมี นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน โดย นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลยัชิ

คาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 89 ปี 2554 และมี

นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพิ์ทกัษพ์าณิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซ่ึง

พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระอยู่

รักษาการในตาํแหน่งเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตาํแหน่ง กรณีท่ีตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งแทนนั้นจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ/หรือธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมทั้งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ/หรือธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง

นอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบั

กบับริษทัและ/หรือธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตอาํนาจ 

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตอ้าํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํนาจใน

การวา่จา้งหรือนาํผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน 

(9) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลใช้บงัคบักบับริษทัและ / 

หรือธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(10) สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

(11) ทบทวนกระบวนการการกาํกบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

ของบริษทั 
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(12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ประจาํปีของบริษทั 

(13) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/

หรือ มีตาํแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม โดยคาํนึงถึงความหลากหลาย ทางดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและการอุทิศเวลา เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

ต่อไป 

(14) พิจารณาคุณสมบติัของผูบ้ริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั รวมทั้งสรรหา 

คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม โดยให้ครอบคลุมทั้งในดา้นการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ตลอดจน

นาํปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

(15) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั พร้อมทั้งรายช่ือผูท่ี้ เหมาะสมท่ีจะ

ไดรั้บการพิจารณาสืบทอดตาํแหน่ง และเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเม่ือตาํแหน่งวา่งลง 

(16) กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของกรรมการ โดยเช่ือมโยง

ค่าตอบแทนกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยรวม และเปรียบเทียบกบับริษทัใน

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอ

อนุมติั 

(17) พิจารณาอนุมติั และทบทวนโครงสร้างองคป์ระกอบค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั รวมทั้ง

ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี และพิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพ่ือ

เสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

(18) กาํกบัดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญั พร้อมทั้งให้คาํแนะนาํและให้

ความเห็นในผลการประเมินความเส่ียง มาตรการจดัการความเส่ียง และแผนจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือให้

มัน่ใจว่า มีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ และสามารถบริหารจดัการ

ความเส่ียงต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 

(19) รายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญัให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

(20) พิจารณาจัดตั้ งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงให้ทาํหน้าท่ีในการประเมินความเส่ียงขององค์กร และ

นาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

(21) พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่ง

ต่อเน่ือง  เพ่ือใหก้ระบวนการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

(22) ดาํเนินการตดัสินใจและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

(23) นาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของคณะทาํงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบและ/

หรือพิจารณาทุก 6 เดือน 

(24) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั้ งน้ี  บริษัทยงัไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้าง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลต้ิง จํากัด ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กบับริษทัเป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในของบริษทัเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

(รายละเอียดเก่ียวกับอาํนาจอนุมัติการดาํเนินงานของบริษัท แสดงอยู่ในส่วนท่ี 2.3 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ / 

ข้อย่อย 10.3 อาํนาจอนุมติัการดาํเนินงานของบริษัท) 

11.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

• คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตาม

วาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี

ภาวะผู ้นํา วิสัยทัศน์กวา้งไกล เป็นผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย รวมทั้ งมี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 

1) คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นต่างๆ คือ 

• ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 

• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgment) 

• ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 

• ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 

• คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความสาํคญั 

2) ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกาํหนดกลยทุธ์ 

นโยบาย และกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น 

• ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) 

• ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

• การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย ์(Organization and Human 

Resource Management) 

• การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

• การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

• ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge) 

• ความรู้ดา้นการตลาดทั้งภายในและระหวา่งประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing) 

• การกาํหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ (Strategic Planning) 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.3 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 11. การกาํกบัดูแลกิจการ  หนา้ 126 

• ความรู้และความชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัในระยะ 3-5 ปี ขา้งหนา้ รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น 

ความรู้เก่ียวกบัขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Health and 

Safety Regulations), การวิจัยและพัฒนา (Research & Development), ความรู้เก่ียวกับการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ใหย้ดึถือแนวทางปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์กระบวนการและวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษทั 

• กรรมการอสิระ 

บริษทักาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทั คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ เขา้

ร่วมในคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูท่ี้จะ

มาทาํหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษทั

มหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 

ประกอบกนั เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระ

คนหน่ึงคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด

ขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

ไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั

หรือบริษทัยอ่ย  
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใด

ในทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม

ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การ

คํานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม สําหรับการ

พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี 

ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บ

การแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ

บริษทัย่อย หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ

บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมี

การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ

การให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามขอ้ (4) หรือขอ้ (6) คณะกรรมการบริษทัอาจผอ่นผนัให้ได ้หากเห็นว่าการ

แต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นเป็นอิสระ และบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

ก)   ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

ข)   เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ  

ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ   

ทั้งน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดย

จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี สําหรับจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจาํปีของบริษทั 

• กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือ

ทาํหนา้ท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และตอ้งไม่เป็น

กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในลกัษณะ

เดียวกับท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีใน

การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

• ผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ในการสรรหาผู ้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยการแต่งตั้ งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และ

สามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีบริษทักาํหนดไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

อนุมติัต่อไป  

 ทั้งน้ี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ นอกจากน้ี การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบั

งานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
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11.4 การกาํกบัดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ก)   กลไกการกาํกบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลกาํไร

และมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั หรือเป็นธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) 

ให้แก่บริษทั โดยตระหนกัถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน ผา่นการควบคุมและกาํกบัดูแลการบริหารงานในบริษทั

ย่อย เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ

บริษทัไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเช่ือมัน่ให้กับผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั ดังนั้น 

บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการควบคุมและกาํกบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน โดยมีรายละเอียด

ต่อไปน้ี บริษทักาํหนดโครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ือควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี  

 การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.1 บริษทัจะส่งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพ่ือควบคุมดูแลและกาํหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็น

หน่วยงานหน่ึงของบริษทั โดยจาํนวนบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเป็นไปตามสัดส่วน

การถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยหรือเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นสําคญั สําหรับการลงทุนใน

บริษทัร่วม บริษทัไม่มีนโยบายเขา้ไปควบคุมมากนัก การส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทั

ร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และข้ึนกบัขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นสําคญั โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมี

คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ  

1.2 ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

- ติดตามการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

บริษทัไดก้าํหนดไว ้ 

- ปฏิบติัหน้าท่ีตามแต่ท่ีคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นกาํหนด  

- พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การดําเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้ น ตามแต่ท่ีกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

และบริษัท ยกเวน้การพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปน้ี จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณีก่อนดาํเนินการ  

(ก) การทาํรายการของบริษทัย่อย ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั0

1และประกาศการไดม้าและ

จาํหน่ายไป1

2  

 
1  ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 
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(ข) การทาํรายการซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ย ไดแ้ก่  

- การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัให้แก่บุคคล

อ่ืน  

- การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

- การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  

- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อความเสียหายของ

บริษทัยอ่ย  

- การกูย้ืมเงิน การให้กูย้ืมเงิน การคํ้าประกนั การก่อภาระผูกพนั หรือการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษทัอ่ืนท่ีมีผลต่อฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  

- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย  

- การเพ่ิมทุน การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย ตลอดจนการ

ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัใน

บริษทัยอ่ยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยนั้น หรือ

ลดลงจนถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยนั้น  

2. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มีหนา้ท่ี

แจง้ให้คณะกรรมการของบริษทัย่อยทราบถึงความสัมพนัธ์ และการทาํธุรกรรมกบับริษทัย่อยในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัย่อย

ดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ให้บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน

ต่อบริษทั ผ่านการรายงานผลการดาํเนินงานประจาํเดือนของบริษทัย่อย รวมทั้งบริษทัยอ่ยตอ้งนาํส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ี

เก่ียวดว้ยการดาํเนินงานใหก้บับริษทัเม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษทัตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัสาํคญั

ใดๆ อาจแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยช้ีแจง และ/หรือนาํส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษทั 

4. บริษทักาํหนดนโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยกาํหนดให้บริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

 
2  ประกาศรายการไดม้าและจาํหน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ีได้

แกไ้ขเพิ่มเติม 
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- นาํส่งผลการดาํเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตราย

ไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจดัทาํงบการเงินดังกล่าวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้กับ

บริษทั เพ่ือประกอบการจดัทาํงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษทัประจาํไตรมาสหรือ

ประจาํปีนั้นแลว้แต่กรณี  

- จดัทาํประมาณการผลการดาํเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนกบัการดาํเนินงาน

จริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไวเ้พ่ือรายงาน

ต่อบริษทั 

- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทั

ใหด้าํเนินการตรวจสอบและรายงาน 

ข) ข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นรายอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีการทาํสัญญาร่วมทุนกบัผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินา) รายละเอียดสัญญา

ร่วมทุน แสดงไวใ้นส่วนท่ี 2.2 ขอ้ 5 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ขอ้ยอ่ย 5.4.5 สัญญาร่วมทุน ซ่ึงปัจจุบนัอินเตอร์

เพท็ทรินาเพิ่งเร่ิมดาํเนินธุรกิจและยงัไม่มีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

11.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทัให้ความสําคญักบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัได้

กาํหนดนโยบายการดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในท่ีสําคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได ้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพ่ือให้เกิดความยติุธรรมต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกราย โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี  

• บริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคาํสัง่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้ใหทุ้กคนในองคก์รใหถื้อปฏิบติั 

• บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใช้

ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ

บริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน

ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดย

ตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายโดยทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น Nominee 

ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีหรือ

ขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 

ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้  

• บริษทัไดก้าํหนดโทษทางวินยัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ

ใชข้อ้มูลภายใน และแสวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้หรือนาํไปเปิดเผยจนอาจ

ทาํให้บริษทัได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การ
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ตกัเตือนเป็นหนังสือ การตดัค่าจา้งจากการพกังาน การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจา้ง พน้สภาพการเป็น

พนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

• กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั ซ่ึงเป็นของตนเอง 

คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั รวมทั้งเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนั

ทาํการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

11.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

 ปี 2561 ปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย.) 

ค่าสอบบญัชี 1,391,000 477,000 

ค่าบริการอ่ืน  172,000 328,000 

ค่าบริการรวม 1,563,000 805,000 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงินรวม 1,925,500 บาท 

11.7 การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนําหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 

2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวน

นโยบายดงักล่าวคร้ังล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 (บริษทัมหาชนจาํกดั) เม่ือวนัท่ี 20 พฤาภาคม 

2562 โดยคณะกรรมการทั้งหมดไดพิ้จารณาหลกัปฏิบติัโดยละเอียดรอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชน์และความสําคญัของ

การนาํหลกัปฏิบติัตาม CG Code เพ่ือนาํไปใชส้ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยคณะกรรมการไดป้ระเมินผลการ

ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัใน CG Code ในแต่ละขอ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าไดมี้การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัดงักล่าวตาม

ความเหมาะสมของธุรกิจของบริษทัแลว้ อย่างไรก็ตาม สําหรับหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่เหมาะสมสําหรับการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทันั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาและไดมี้การออกมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วน

หน่ึงของมติคณะกรรมการเพ่ือใหมี้การพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี 

11.8 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

- ไม่มี - 
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12. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโนบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทโดยให้ความสําคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการหลกัของธุรกิจ  (CSR after Process) 

ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัตระหนกัและส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติั

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ในภายใต้แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ท่ีเช่ือว่า “คุณค่าของชีวิต คือ 

สุขภาพท่ียืนยาว” ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมาเป็นผลิตภณัฑแ์ละการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้

บริษทั รวมทั้งบริษทัในเครือไดน้าํแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ

บริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมดงัต่อไปน้ี 

12.1 นโยบายภาพรวม 

1. การกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลท่ี

สําคญั ตรวจสอบได ้ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบักิจการท่ีดี และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีนโยบายการดาํเนินกิจการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้

พนักงานของบริษทัทุกระดบัและทุกฝ่ายงานรู้แนวทางปฎิบติัเพ่ือท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน เพ่ือ

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนกังาน เพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่บุคคลทัว่ไป และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน เพ่ือ

เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกคนของบริษทั หา้มดาํเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทักาํหนดให้มี

การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ

ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดทาง

กฎหมาย โดยไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ดงัน้ี 

คาํนิยาม 

คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้

ให้คาํมัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของ

รัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าว กระทาํ หรือละเวน้
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การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือให้

ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้

หน้าท่ีความรับผดิชอบ 

1)  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบท่ี

สนับสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เขา้ใจและตระหนักถึง

ความสาํคญัของการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียง ให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม 

ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเร่ืองการแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น อนัเกิดจากคนในองค์กรมีส่วน

เก่ียวขอ้ง พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (outsource) มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย 

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น

คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีในการนาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั โดย

กาํหนดให้มีระบบสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึง

ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ 

ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่าง

เคร่งครัด โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อบริษทั ตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่ทาํพฤติกรรมใดท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้ หรือรับสินบน แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้

ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่าย

การทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถาม ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรือ

บุคคลท่ีรับผดิชอบ  
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4) บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ หรือแจง้เบาะแส

เร่ืองการคอร์รัปชัน่ให้กบับริษทั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัท่ีบริษทัไดก้าํหนดข้ึน แมว้่า

การกระทาํนั้นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

5) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีกระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระทาํ

ผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาบทลงโทษทางวินยัตามระเบียบวินยัท่ีบริษทักาํหนดไว ้นอกจากน้ี อาจ

ไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

6) บริษทัยึดถือและให้ความสําคญัในการเผยแพร่ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกรรมกบั

บริษทั หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

7) บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยา่ง

สมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การคอร์รัปชัน่ 

8) บริษทัจดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเล่ือน

ตาํแหน่ง 

9) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีอาจเกิดการคอร์รัปชั่น กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั โดยยึดถือขอ้ปฏิบติัในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี  

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการให้และรับของขวญั ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

1)  ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงิน

ทดแทน ของขวญั ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซ้ือขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของ

บริษทั ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ท่ีไม่สุจริต หรือเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อคู่คา้ หรือ ตวัแทนซ้ือขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอก

และตนเอง  

2)  การเล้ียงรับรอง รับ หรือให้ของขวญัตามประเพณี ให้ดาํเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และ

ปราศจากวตัถุประสงคแ์อบแฝง โดยตอ้งเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1)   กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั สามารถเล้ียงรับรอง และให้ของขวญัแก่พนัธมิตรทาง

ธุรกิจได ้หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  

ก)  ไม่เป็นการกระทาํเพ่ือครอบงาํ ชกันาํ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบผ่าน

การกระทาํท่ีไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์  

ข) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัตามท่ีกาํหนดไว ้

ค) เป็นการให้ในนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของนามของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั 

และกระทาํอยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด  

ง) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ  
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จ)  เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสาํคญั ซ่ึงถือเป็นธรรม

เนียมปฏิบติัทัว่ไป 

2.2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั สามารถรับของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล 

หรือธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป โดยจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งน้ี ของขวญัท่ีรับไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงินสด หรือ

เทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรกาํนลั หรือบตัรของขวญั เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่าวได ้ผูรั้บของขวญั

ตอ้งแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัทาํรายงานการรับของขวญั และส่งของขวญัดงักล่าว ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือนาํไปเป็นของรางวลัใหก้บัพนกังานในเทศกาลต่างๆ หรือนาํไปบริจาคเพ่ือสาธารณกศุลต่อไปตามความเหมาะสม 

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการช่วยเหลือทางการเมือง 

1) บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั นาํเงิน ทรัพยสิ์น สินคา้ และบริการของบริษทั ไปร่วม

สนับสนุนทางการเมือง หรือดาํเนินการในทางหน่ึงทางใดท่ีเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษทั เช่น บุคลากร อาคาร

สถานท่ี ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บั

บริษทั 

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั มีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้

บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมน�ู แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ของ

บริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ใหก้าร

ดาํเนินการใดๆ  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการบริจาคเพ่ือการกศุล  

1) ในการบริจาคเพ่ือการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 

การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษทัจะต้องดาํเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจาก

จุดประสงคแ์อบแฝง อาทิ เพ่ือการใหสิ้นบนเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการคา้ เพ่ือสนบัสนุนทางการเมือง เป็นตน้   

2) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคนั้ นมีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลจริง และมีการดาํเนินการเพ่ือ

สนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแทจ้ริง หรือเพ่ือ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

3) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่าการบริจาคนั้นไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือ

หน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป เช่น การติดตราสัญญลกัษณ์ (Logo) ของบริษทั 

การประกาศช่ือบริษทั ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้  

4) การบริจาคสามารถระบุช่ือไดใ้นนามบริษทัเท่านั้น โดยผา่นขั้นตอนการอนุมติัตามระเบียบของบริษทัท่ี

กาํหนดไว ้และมัน่ใจไดว้า่การบริจาคนั้นจะไม่ถูกนาํไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียงการใหสิ้นบน   
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ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการให้เงินสนับสนุน  

การให้เงินสนบัสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทัทางหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการบริจาคเพ่ือ

การกศุล โดยอาจกระทาํไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทั โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี  

1) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่า ผูข้อเงินสนับสนุนไดท้าํกิจกรรมตามโครงการท่ีขอการสนับสนุนจริง และเป็นการ

ดาํเนินการเพ่ือสนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

หรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) 

2) ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ การใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การให้ท่ี

พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การ

ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

3) ในการเป็นผูใ้ห้เงินสนบัสนุนจะตอ้งจดัทาํใบบนัทึกคาํขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงค์

ของการสนบัสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัพิจารณาอนุมติัตามระดบั

อาํนาจอนุมติัของบริษทั 

  มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวด้งัน้ี 

• ผูแ้จง้หรือร้องเรียนจากภายใน 

 บริษทักาํหนดให้บุคคลภายในบริษทัทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งรายงานเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือกิจกรรมของบริษทัไปยงับุคคลหรือหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานสงักดัอยู ่

(2)  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(3) กล่องรับความคิดเห็น 

(4)   จดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ hr@interpharma.co.th 

• ผูแ้จง้หรือร้องเรียนจากภายนอก  

(1) ทางไปรษณีย ์หรือนาํส่งท่ี 

ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

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

(2) จดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ comsec@interpharma.co.th 

(3) เวบ็ไซตบ์ริษทั www.interpharma.co.th 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.3 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 12. ความรับผิดชอบต่อสังคม หนา้ 138 

2) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่

หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็น

ความลบั โดยจะจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นท่ีสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลได ้ 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทาํหน้าท่ีในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูลในการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การ

ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล    

ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน 

และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ข้อมูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ี

เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 

3) การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

1) เม่ือได้รับการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายใน หรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง เป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวนขอ้เท็จจริง และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผูแ้จง้

เบาะแสหรือผูร้้องเรียนไดท้ราบ 

2)  หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่าขอ้มูล หรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้่าผูถู้กกล่าวหาได้

กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่จริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหา

ขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติม ท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นตามท่ีถูก

กล่าวหา  

3) หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นจริง ผูก้ระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นไม่ว่าจะเป็น

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ถือวา่เป็นการกระทาํผิดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว ้และหากการกระทาํทุจริตนั้นเป็นการกระทาํท่ี

ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดนั้นอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั คาํตดัสิน

ของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอนัส้ินสุด  

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้่า

การกระทาํนั้นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจกต็าม 

4) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

1) บริษทัจดัให้มีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส

หรือขอ้ร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษทัรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน

ใหม่ งานอบรมหรือสมัมนาประจาํปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ เพ่ือใหทุ้กคน

ในองคก์ร เขา้ใจ เห็นชอบ และปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 
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2) บริษัทส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนไปยงัสาธารณชน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี เป็นตน้ เพ่ือสร้างความเขา้ใจและ

สนบัสนุนใหย้ดึมัน่ในมาตรฐานการรับผดิชอบต่อสงัคม ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษทั 

3) บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ 

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัยึดมัน่ในวฒันธรรมองคก์รของบริษทั สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบติั

ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน รวมถึง

ปฏิบติัตามนโยบายส่งเสริมเรียนรู้ระดบัองค์กร และพฒันาบุคลากร เพ่ือยกระดบัทาํงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ 

พฒันาระบบการทาํงานในองคก์ร  อีกทั้งส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์กบัสังคมทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม พร้อมทั้งปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นแรงงานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการทบทวนการจดัการและการปรับปรุง

นโยบายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมุ่งพฒันา คิดค้นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม มีคุณภาพตรงตาม หรือ สูงกว่าความคาดหมายของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

6. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเมินผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้น

การใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน และมุ่งพฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้แนวทางการดาํเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยัเป็นไปแนวทางเดียวกนั รวมถึงใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษัทส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้าง

เศรษฐกิจ สนบัสนุนชุมชนดา้นการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพ และดา้นอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสงัคม  

8. การพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมจากการดําเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัพฒันาองคค์วามรู้ในการดาํเนินธุรกิจ คิดคน้ให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างประโยชน์ 

ความสามารถในการแข่งขนัและมูลค่าเพ่ิม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน อนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ี บริษทัไดส่้งเสริมและพฒันาบุคลากรให้ทาํหน้าท่ีของตนอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ เพ่ือดูแล

ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ดาํเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และการทาํ CSR ท่ีได้

ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงนั้นตอ้งเร่ิมจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม มี
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บริการท่ีดี ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพฒันาความยัง่ยืนของกิจการและสังคม โดยรวมใน

อนาคตได ้

12.2 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR After Process)  

ท่ีผา่นมาบริษทัมีการจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ผูบ้ริหาร

และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดักิจกรรมท่ีมูลนิธิพนัธกิจเรือนจาํคริสเตียน (มูลนิธิบา้นพระพร) ตั้งอยู ่ณ 

ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีให้การช่วยเหลือผูต้อ้งขงัในเรือนจาํและเด็กเยาวชนใน

สถานพินิจ โดยมีการจดัอบรมและจดักิจกรรมพฒันาชีวิตเพ่ือให้สามารถเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ได้หลงัจากพน้โทษแลว้ 

นอกจากน้ียงัเปิดเป็นบา้นก่ึงวิถีเพ่ือเป็นสถานท่ีพกัพิงช่วยเหลือผูพ้น้โทษให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพสุจริต

ใหแ้ก่ตนเองได ้

บริษทัให้ความสําคญัของการช่วยเหลือส่งเสริมและให้โอกาสแก่เด็ก 

เยาวชน ผูก้ระทาํความผิดให้กลบัเป็นคนดีคืนสู่สังคม จึงไดมี้การร่วม

บริจาคเงินสนบัสนุนโครงการของมูลนิธิ และจดักิจกรรมแบ่งปันความสุขแก่เด็กๆ โดยมีการจดักิจกรรมนนัทนาการ 

แจกของรางวลั รวมถึงการเล้ียงอาหารกลางวนัแก่เด็กและเจา้หนา้ท่ีทุกคนในบา้นพระพรดว้ย 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการระบบการควบคุมภายในท่ีดี เน่ืองจากจะช่วยให้การดาํเนินงาน

ของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีกลไกการถ่วงดุลอาํนาจ โดยบริษทัมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 

ท่านเขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทัได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยการซักถาม

ขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยอาศยัขอ้มูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน และการซักถามขอ้มูลจากบริษทั ควอนตั้ม พอยท์ คอน

ซัลต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้น

ต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ

และการส่ือสารขอ้มูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการท่ี

กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอได ้รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ (รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

แสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 4 - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 

13.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษทัไดแ้ต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซ่ึงปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ โดยไดว้่าจา้ง บริษทั 

ควอนตั้ม พอยท ์คอนซลัต้ิง จาํกดั (“ผูต้รวจสอบภายใน”) เพ่ือทาํหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยบริษทั ควอนตั้ม 

พอยท ์คอนซลัต้ิง จาํกดั ไดม้อบหมายให้ นายรักษพ์ล องัศุวิทยา ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการตรวจสอบ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัมาตั้งแต่เดือน

มิถุนายน ปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ นายรักษพ์ล องัศุวิทยา แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ

กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการ

ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 15 ปี นอกจากน้ี นายรักษพ์ล องัศุวิทยา เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภาย ไดแ้ก่ การอบรมภายใน เร่ือง เทคนิคและเคร่ืองมือในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ การอบรม

ภายในองค์กร เร่ือง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และการสัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: 

Synergy to Success ของ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
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ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติัหรือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอ้มูลของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร

แนบ 3 - รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท 

อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั (“IV”) โดยไม่ไดต้รวจระบบควบคุมภายในของบริษทั อินเตอร์ เพท็รินา จาํกดั (“IPN”) ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยอีกแห่งหน่ึงของบริษทั เน่ืองจาก IPN จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เพ่ิงเร่ิมประกอบธุรกิจและออก

ผลิตภณัฑ์แรกเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 IPN มีการดาํเนินกิจการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุน โดยปัจจุบัน IPN เป็น

เจา้ของผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียงตรา MARIA ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการวา่จา้งผูผ้ลิตรายเดียวท่ีเป็นบริษทัในกลุ่มของบริษทั 

เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนอีกฝ่ายใน IPN และดาํเนินการขายและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ดงักล่าวโดย IV 

รวมถึงมีการทาํบญัชีโดยบริษทั ซ่ึงการดาํเนินงานของ IPN ไม่มีพนักงานประจาํบริษทั แต่จะ outsource งานด้านต่างๆ 

ให้กบับริษทัในกลุ่มของผูร่้วมทุน ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาร่วมทุน นอกจากน้ี IPN มีสัดส่วนรายไดเ้ม่ือเทียบกบั

รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมในปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 

10 ของรายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อย ขนาดรายไดข้อง IPN ในปัจจุบนัยงัไม่เป็นสาระสําคญัเม่ือเทียบกบัผลการ

ดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั จึงยงัไม่ไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน หากแต่ในอนาคตหาก IPN มีขนาด

ใหญ่ข้ึน บริษทัจะจดัให้มีการตรวจระบบควบคุมภายในเช่นเดียวกบับริษทั และ IV  โดย IA ไดต้รวจสอบระบบควบคุม

ภายในระบบงานต่างๆ ของบริษทัและ IV ครบถว้นแลว้ 

ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งแต่เดือน

มิถุนายน ปี 2560 ซ่ึงการตรวจสอบภายในดงักล่าวไดค้รอบคลุมทุกระบบงานท่ีสําคญัแลว้ โดยสามารถสรุปรายงานการ

ตรวจสอบภายในและวนัท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายงานระบบการควบคุมภายใน ไดด้งัน้ี     

บริษัทท่ี

ตรวจสอบ 

งวดท่ี

ตรวจ 

ระบบงาน การแก้ไข วนัท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ/

คณะกรรมการบริษัทพจิารณา

รายงานระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

ส.ค. 

2560 

1. ระบบการบริหารคลงัสินคา้ 

2. ระบบการจดัซ้ือ จดัจา้งและการจ่ายชาํระ 

3. ระบบการขาย การจดัส่งสินคา้และการ

รับชาํระเงิน 

4. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. ระบบงานบญัชีและการเงิน 

6. ระบบการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 18 

ธนัวาคม 2560  

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

Q1/2561 1. ระบบการบริหารคลงัสินคา้ แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือ

วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561  

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

Q2/2561 1. ระบบการจดัซ้ือ จดัจา้ง และการจ่ายชาํระ แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือ

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561  
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บริษัทท่ี

ตรวจสอบ 

งวดท่ี

ตรวจ 

ระบบงาน การแก้ไข วนัท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ/

คณะกรรมการบริษัทพจิารณา

รายงานระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

Q3/2561 1. ระบบการขาย การจดัส่งสินคา้และการ

รับชาํระ 

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือ

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

Q4/2561 1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ระบบงานบญัชีและการเงิน 

3. ระบบการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

ก.พ. 

2562 

การติดตามความคืบหนา้ในการแกไ้ข

ปรับปรุงประเด็นท่ีพบ 

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

Q1/2562 1. ระบบการบริหารคลงัสินคา้ 

2. ระบบการควบคุมภายในทัว่ไปของ

ระบบสารสนเทศ 

 

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือ

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562  

 พ.ค. 

2562 

การติดตามความคืบหนา้ในการแกไ้ข

ปรับปรุงประเด็นท่ีพบ 

แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือ

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562  

บริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

Q2/2562 1. ระบบการขายและการรับชาํระ 

2. ระบบการจดัซ้ือ จดัจา้ง และการรับ

สินคา้ 

ไม่พบประเด็นและ

ขอ้บกพร่องท่ีมี

นยัสาํคญั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บริษทัมหาชนจาํกดั) 

คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2562  

13.3 แผนการตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไดว้างแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี สาํหรับปี 2562 - 2564 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

โดยกาํหนดระบบงานท่ีจะเขา้ตรวจสอบภายใน ดงัน้ี 

ลาํดับที ่ ส่วนงาน กจิกรรมการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 คลงัสินคา้ การรับสินคา้    

  การจดัเกบ็ รักษา    

  การจ่ายสินคา้    

  การขนส่งสินคา้     

2 ฝ่ายจดัซ้ือ การส่ังซ้ือสินคา้    

  การสังซ้ือทัว่ไป    

  การรับสินคา้    
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ลาํดับที ่ ส่วนงาน กจิกรรมการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3 ฝ่ายขาย Consumer Market    

  หน่วยธุรกิจ 1     

  หน่วยธุรกิจ 2    

  หน่วยธุรกิจ 3    

  หน่วยธุรกิจ 4    

4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การสรรหา วา่จา้ง  -  

  การจ่ายเงินเดือน และรายไดอ่ื้นๆ  -  

  สวสัดิการ และผลประโยชนพ์นกังาน  -  

5 ฝ่ายข้ึนทะเบียน การข้ึนทะเบียนสินคา้ใหม่  -  

  การต่ออาย ุ  -  

  การจดัเกบ็และรักษา   -  

6 ฝ่ายบญัชี การเงิน การรับ-จ่าย    

  บญัชีแยกประเภททัว่ไป    

  ทรัพยสิ์นถาวร -  - 

7 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ การควบคุมภายในทัว่ไป  - - 

8 ฝ่ายการตลาด การพฒันาคุณภาพสินคา้ -  - 

  การส่งเสริมการตลาด -  - 

13.4 สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ปฏิบติังานประเมินระบบการควบคุมภายในตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ซ่ึงท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 ไดพิ้จารณารายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีจดัทาํโดยผูต้รวจสอบภายใน ต่อมาในปี 2561 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ปฏิบติังานตรวจสอบราย

ไตรมาส โดยตรวจสอบระบบการบริหารคลงัสินคา้ ระบบการจดัซ้ือ จดัจา้ง และการจ่ายชาํระ ระบบการขาย การจดัส่ง

สินคา้และการรับชาํระ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบญัชีและการเงิน และระบบการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ได้รับทราบรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละ

ระบบงานดงักล่าวแลว้ 

ต่อมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้กไ้ขปรับปรุงตามประเด็นท่ีผูต้รวจสอบภายในไดน้าํเสนอไวใ้นรายงานทุกฉบบั

สําหรับปี 2561 และได้มอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ประเมินความคืบหน้าในการปรับปรุงประเด็นต่างๆ โดยผู ้

ตรวจสอบภายในไดน้าํเสนอไวใ้นรายงานการติดตามความคืบหนา้ในการแกไ้ขปรับปรุงประเด็นท่ีพบ โดยประเดน็จากการ

ตรวจสอบในปี 2560 - 2561 ไดรั้บการแกไ้ขครบถว้นแลว้ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 

กมุภาพนัธ ์2562 ไดรั้บทราบรายงานดงักล่าวแลว้  

ต่อมา ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบระบบการบริหารคลงัสินคา้และการควบคุม

ภายในทัว่ไปของระบบสารสนเทศ ซ่ึงมีประเด็นท่ีตรวจพบและขอ้เสนอแนะให้บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินการแกไ้ข 

ต่อมาบริษทัและบริษทัย่อยไดแ้กไ้ขปรับปรุงตามประเด็นท่ีผูต้รวจสอบภายในไดน้าํเสนอไว ้ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
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ตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ได้รับทราบรายงานการตรวจสอบและรายงานการตรวจติดตาม

ประเด็นดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี การตรวจสอบระบบการบริหารคลงัสินคา้และการควบคุมภายในทัว่ไปของระบบสารสนเทศใน

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 สามารถสรุปประเด็นและการดาํเนินการแก้ไข/ผลการติดตามการปรับปรุงจากการตรวจสอบการ

ควบคุมภายในสาํหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ไดด้งัน้ี 

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ คาํช้ีแจงและแนวทางแก้ไขของบริษัท / การติดตามผลการ

ปรับปรุงโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ระบบการบริหารคลงัสินค้า 

1.  มีสินคา้หมดอายุและใกลห้มดอายุ (Near Expiry) กระจายอยู่

ใน Location ต่างๆ จากการจดัแยกประเภทของคลงัซิลลิค ฟาร์

มา โดยไม่ถูกรวมรวมไว้ในคลังสินค้า Near Expiry อย่าง

เหมาะสม 

 จากการสอบทานรายงานสินคา้คงเหลือ (Stock balance) 

พบว่า มีสินค้าท่ีหมดอายุและมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน 

กระจายอยู่ตาม Location ต่างๆ โดยไม่ถูกรวมไว้ใน 

Location คลังสิ น ค้า Near Expiry โดยกระจายอยู่ใน

คลงัสินคา้มีไวเ้พ่ือขาย (Commercial Goods) คลงัสินคา้

จ อ ง  (Reservation) ซ่ึ งจ าก ก าร ส อ บ ถ าม เจ้ าห น้ า ท่ี

ปฏิบติังานถึงกระบวนการติดตาม หรือการส่ือสารไปให้

ทางบริษทัผูดู้แลคลงัสินคา้ (ซิลลิค ฟาร์มา) เพ่ือทาํการ

โอนยา้ยสินค้าไปไวย้งัคลังท่ีเหมาะสม ยงัไม่พบการ

ติดตามหรือบริหารจัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงอาจส่งผลให้สินคา้กลุ่มดงักล่าวไม่ไดรั้บ

การบริหารจดัการ หรือการนาํไปพิจารณาจดัโปรโมชัน่ 

เพ่ือระบายสินคา้ ก่อนสินคา้จะหมดอายุและไม่สามารถ

จาํหน่ายได ้ดงันั้นทางเจา้หน้าท่ีบริษทัควรนาํรายงานท่ี

ไดจ้ากทางซิลลิค ฟาร์มา มาวิเคราะห์และบริหารจดัการ

คลงัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และจดัทาํเอกสารใน

การติดตามการส่ือสารอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

สินค้าท่ีมีอายุสั้ นและสินค้าท่ีหมดอายุมีการกระจายอยู่

หลาย Location เน่ืองจากทางซิลลิค ฟาร์มา มีการแบ่ง 

Location เพ่ือเก็บสินคา้ท่ีอายสุั้นแต่ยงัจาํหน่ายไดเ้ป็นหลาย 

Location โดยแบ่งเป็นสินคา้อายนุอ้ยกว่า 6 เดือน มีสภาพดี

สามารถขายได้ และสินค้าท่ีอายุน้อยกว่า 6 เดือน แต่มี

สภาพกล่องท่ีบรรจุไม่สมบูรณ์ ซ่ึงไม่สามารถขายให้กับ

ลูกค้าได้ จึงได้มีการแยก Location ไวส้ําหรับขายให้แก่

พนักงาน หรือใช้สําหรับการเบิกเป็นตวัอย่าง ซ่ึงการแยก

เช่นน้ีทาํให้ฝ่ายออกออเดอร์สามารถแจง้ทางคลงัสินคา้ให้

หยบิจาก Location ท่ีมีสินคา้ท่ีตอ้งการได ้

แนวทางการแกไ้ข 

บริษทัมีแนวทางการปฏิบติัสําหรับการติดตามสินคา้ท่ีใกล้

ห ม ด อ า ยุ  เ พ่ื อ บ ริ ห า ร จัด ก า ร สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซ่ึ งบ ริษัทจะจัดทําเป็ นลายลักษณ์ อักษร และแจ้งให้

ผูป้ฏิบติังานรับทราบ โดยจะดาํเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จ

ภายในเดือนเมษายน 2562 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษทัยงัคงปฏิบติังานแบบเดิมอยู่ โดยทางเจา้หน้าท่ีคลงั

ของบ ริษัท จะเพ่ิมกระบ วนการติดตามสถาน ะอย่าง

สมํ่าเสมอ ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัแนวนโยบายการบริหารสินคา้

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้ให้ผูป้ฏิบติังานรับทราบ

แลว้ 

2. มีการจดัสินคา้ Gift Set  เพ่ือจาํหน่าย ทางบริษทัผูดู้แลไม่มีการ

บ่งบอกวนัท่ีหมดอายขุองสินคา้ 

 บริษทัมีการนาํสินคา้หลายประเภทมาจดักลุ่มในลกัษณะ 

Gift Set เพ่ือจาํหน่าย แต่เม่ือทาํการสอบทานการระบุอายุ

สินคา้ไม่พบการบ่งช้ี อายขุองสินคา้ในกลุ่มดงักล่าว โดย

เจา้หนา้ท่ีให้เหตุผลว่า สินคา้มีหลายประเภทอายแุตกต่าง

คาํช้ีแจงของบริษทั 

เน่ืองจากสินค้าท่ีใช้ในการจัดกลุ่มจะมีสินค้าท่ี มีอายุ

แตกต่างกนั จึงไม่ไดมี้การระบุท่ีขา้งกล่อง 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษทัไดแ้จง้แผนกคลงัสินคา้ของซิลลิคให้มีการระบุวนั

หมดอายุบนกล่อง Gift set โดยใช้วนัหมดอายุท่ีเหลือน้อย
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ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ คาํช้ีแจงและแนวทางแก้ไขของบริษัท / การติดตามผลการ

ปรับปรุงโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

กนั จึงไม่ได้ทาํการแจง้ให้บริษทัผูดู้แลคลงัทาํการระบุ

อายสิุนคา้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทราบไดว้่า สินคา้

กลุ่มดังกล่าว มีอายุสินค้าท่ีใกล้หมดอายุแล้วหรือไม่ 

ดงันั้น ทางบริษทัควรพิจารณาอายสิุนคา้โดยพิจารณาจาก

สินค้าท่ีมีอายุคงเหลือน้อยสุดและมากสุด และระบุไว้

เป็นช่วงอายุของสินคา้ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการติดตาม 

และบริหารจัดการเร่งระบายสินค้าให้ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ท่ีสุดของสินคา้ในกล่อง ซ่ึงคาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จ

ภายในเดือนเมษายน 2562 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษทัดาํเนินการแก้ไขเรียบร้อยแลว้ โดยทาํการติดสติก

เกอร์ท่ีระบุวนัหมดอาย ุซ่ึงใชว้นัหมดอายท่ีุเหลือน้อยท่ีสุด

ของสินคา้ในกล่อง และทาํการระบุวนัหมดอายใุนระบบ 

3. ในกรณีท่ีบริษทัมีการจาํหน่ายสินคา้ให้บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ สินคา้ถูกบนัทึกรับเขา้คลงัสินคา้

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั ทนัที โดยไม่ผ่านคลงัสินคา้ของ

บริษทั 

 บริษทัมีการสั่งซ้ือสินคา้และจาํหน่ายให้บริษทัในเครือ

คือ บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จาํกัด ซ่ึงจากการสอบทาน

ก ระบ วน ก ารบัน ทึ ก รับ จ่ายสิ น ค้าใน รายงาน ก าร

เคล่ือนไหวสินคา้ พบว่า บริษทัไม่มีการบนัทึกรายการรับ

และจ่ายสินคา้ในระบบคลงัสินคา้ จากการสั่งซ้ือและขาย

สินคา้ดงักล่าว  แต่ปรากฏการบนัทึกรับสินคา้ในระบบ

คลงัสินค้าของบริษทั อินเตอร์เวทต้า จาํกัด เท่านั้น ซ่ึง

การปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่ เป็นไปตามขั้ นตอนการ

ปฏิบติังานตามระเบียบฯของบริษทั และวิธีปฏิบติัในการ

บนัทึกรายการเคล่ือนไหวสินคา้ท่ีถูกตอ้ง อาจส่งผลใน

การสอบทานความถูกตอ้งของการรับรู้รายการดงักล่าว 

และการควบคุมสินคา้ 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

ในเบ้ืองตน้ทางซิลลิค ฟาร์มาไม่สามารถเปิดรหัสสินคา้ท่ี

เป็นยาสัตวใ์นบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจาํหน่ายสินคา้เก่ียวกบั

คนได ้แต่ทางบริษทัไดมี้การเจรจากบัทางซิลลิค ฟาร์มา ให้

เปิดรหัสสินค้าท่ีเป็นยาสัตว์ในบริษัท โดยมีเง่ือนไขว่า

รหสัสินคา้ท่ีเปิดนั้น บริษทัสามารถขายสินคา้ดงักล่าวใหแ้ก่

บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จาํกัด เท่านั้ น อย่างไรก็ตาม ทาง

บริษทัไดมี้การควบคุมภายในเก่ียวกบัรายการเคล่ือนไหว

สินคา้ การส่ังซ้ือ และการจาํหน่ายสินคา้ให้กบับริษทัย่อย 

โดยมีการจัดทาํใบสั่งซ้ือและใบกาํกับภาษีขายในการทํา

รายการระหวา่งกนั 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเปิดรหสัสินคา้ยาสัตวใ์นบริษทั 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังานของบริษทั คาดว่าการเปิดรหสัสินคา้จะแลว้เสร็จ

ภายในเดือนเมษายน 2562 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษัทดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วปรากฎรายการ

เคล่ือนไหวสินค้าในระบบคลังของบริษัท และรายการ

เคล่ือนไหวสินคา้ในระบบคลงัของบริษทั อินเตอร์ เวทตา้ 

จาํกดั เม่ือมีการทาํรายการซ้ือขายระหวา่งกนั 

4. ยงัคงมีสินค้าคงเหลือท่ีรับคืนจากลูกค้า สินค้าหมดอายุถูก

จัดเก็บไว้นอกคลังสินค้าซิลลิค ฟาร์มา โดยพบทั้ งคลัง

สาํนกังานใหญ่และคลงัสายไหม 

 ยงัคงมีสินค้าบางส่วนถูกจัดเก็บไวน้อกเหนือจากคลัง

ซิลลิค ฟาร์มา อีกทั้ งยงัมีการเบิกสินค้าจาก Location 

ดงักล่าวเพ่ือเป็นสินคา้ตวัอยา่ง โดยเจา้หน้าท่ีแจง้ว่า เป็น

สินค้าท่ี รับคืนจากลูกค้าท่ีมีตําหนิ และบางส่วนเป็น

คาํช้ีแจงของบริษทั 

บริษัทได้มีการรับสินค้าคืนจากอินวอยซ์ ท่ี เคยเปิดจาก

บริษทั ก่อนท่ีจะว่าจา้ง ซิลลิค ฟาร์มา ดงันั้นเม่ือลูกคา้คืน

สินคา้ จึงตอ้งรับสินคา้คืนกลบัมายงับริษทั และตรวจสอบ

ก่อนส่งกลบัเขา้คลงัซิลลิค ฟาร์มา สินคา้ท่ีตรวจพบนั้นอยู่

ระหว่างการดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพก่อนนาํกลบัเขา้

คลงัซิลลิค ฟาร์มา และมีสินคา้อีกจาํนวนหน่ึงซ่ึงเป็นสินคา้
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ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ คาํช้ีแจงและแนวทางแก้ไขของบริษัท / การติดตามผลการ

ปรับปรุงโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

สินคา้หมดอายแุต่ยงัไม่พบการขออนุมติัเพ่ือทาํลายสินคา้

ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบสินคา้ดงักล่าวขาดการควบคุม

หรือถูกเบิกนาํไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์และขาดการบริหาร

จดัการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

หมดอายแุละไม่สามารถจาํหน่ายหรือบริโภคไดท่ี้ยงัคงเก็บ

ไวท่ี้คลังสีลม และคลังสายไหม เพ่ือรอส่งเข้าไปทําลาย

พร้อมกับสินค้ารอทาํลายท่ีจัดเก็บไวท่ี้คลังซิลลิค ฟาร์มา 

โดยสาเหตุท่ียงัไม่นําเข้าไปเก็บรวมท่ีคลังซิลลิค ฟาร์มา 

เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า โดยได้มีการขอ

อนุมติัเกบ็สินคา้ไว ้ณ คลงัสาํนกังานใหญ่เพ่ือรอทาํลายแลว้ 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษทัมีการแจง้ให้ซิลลิค ฟาร์มา ไปรับสินคา้คืนจากลูกคา้

ท่ีเคยซ้ือสินคา้โดยการเปิดอินวอยซ์ของบริษทั และจดัเก็บ

แยกไวท่ี้คลงัสินคา้ของบริษทัเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

ของบริษัทไปตรวจสอบก่อนดําเนินการต่อไป ทั้ งน้ีจะ

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษทัดาํเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัไดน้าํสินคา้

ท่ีถูกจัดเก็บไวท่ี้คลังสํานักงานใหญ่ยา้ยไปจัดเก็บท่ีคลัง

ซิลลิค ฟาร์มา เรียบร้อยแลว้ 

5. กระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าตัวอย่าง ขาดการ

พิจารณาความเหมาะสมของวตัถุประสงค์การให้และอาจไม่

สามารถพิสูจน์บุคคลผูรั้บสินคา้ตวัอยา่งได ้

5.1 พบว่า เอกสาร Sample Request form มีการระบุสาเหตุ

ในการใหสิ้นคา้ตวัอยา่งไม่เหมาะสม 

 จากการสอบทานเอกสารการเบิกสินค้าตัวอย่าง 

พบว่า ทางผู ้แทนขายมีการออกเอกสาร Sample 

Request form โดยระบุสาเหตุในการแจกสินคา้ไม่

เหมาะสม โดยการให้ในลักษณะดังกล่าวไม่พบ

หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัอยา่งเป็นลายลกัษณ์

อักษร อาจสะท้อนให้เห็นว่า การให้ในลักษณะ

ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการแจก

สินคา้ตวัอยา่ง อีกทั้งยงัขาดมาตรการในการป้องกนั

มิให้มีการให้สินบนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจ 

5.2 กระบวนการการอนุมติั การเบิกจ่าย และการรับสินคา้

ตัวอย่าง เป็นบุคคลคนเดียวกันคือ Product Manager 

โดยไม่พบหลักฐานในการพิสูจน์บุคคลผู ้รับสินค้า

ตวัอยา่งท่ีแทจ้ริง 

 จากการสอบทานเอกสารการเบิกสินค้าตัวอย่าง 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

บริษทัมีการแจกสินคา้ตวัอย่างให้กบัลูกคา้เพ่ือทดลองใช ้

โดยมีการช้ีแจงกบัผูแ้ทนขายโดยวาจาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์

ในการเบิกสินคา้ตวัอย่าง ในการเบิกสินคา้ตวัอย่างในบาง

กรณี ผูจ้ดัการผลิตภณัฑเ์ป็นผูข้อเบิก เพ่ือใชใ้นการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ์ให้กบักลุ่มลูกคา้ ดงันั้น ผูเ้ซ็นต์รับสินคา้จึงเป็น

ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์

แนวทางการแกไ้ข 

บริษทัจะจดัให้มีหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัอย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรสําหรับการแจกสินคา้ตวัอย่าง และจะให้ทาง

ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัผูรั้บโดยตรง

พร้อมกับให้เซ็นต์รับสินค้า โดยจะให้แล้วเสร็จในเดือน

เมษายน 2562 สําหรับการเบิกสินคา้สําหรับการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ บริษทัจะจัดให้มีการเซ็นต์ช่ือผูเ้ขา้ร่วมในการ

นาํเสนอผลิตภณัฑ์เพ่ือใช้ประกอบการเบิกสินคา้ตวัอย่าง 

โดยดาํเนินการทนัที 

ผลการตรวจติดตาม 

ปัจจุบันบริษทัได้ดาํเนินการแก้ไข โดยจากการสอบทาน

ไฟล์การเบิกสินคา้ตวัอย่างไดร้ะบุสาเหตุท่ีเหมาะสม เช่น 

การเบิกเพ่ือเป็นสินคา้ตวัอยา่ง 
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ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ คาํช้ีแจงและแนวทางแก้ไขของบริษัท / การติดตามผลการ

ปรับปรุงโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

(Sample Request form) พบว่ามีการลงลายมือช่ือใน

การเบิกสินคา้ตวัอยา่ง การอนุมติัสินคา้ตวัอยา่ง รวม

ไปถึงการรับสินค้าตัวอย่างจาก Product Manager 

โดยไม่พบหลกัฐานในการพิสูจน์บุคคลผูรั้บสินคา้

ตวัอย่างท่ีทาง Product Manager นาํไปมอบให้ อาจ

ไม่สามารถให้ความมัน่ใจไดว้่า  สินคา้ดงักล่าวถูก

ส่ ง ถึ ง ผู ้ รั บ สิ น ค้ า แ ล ะ ผ่ า น ก า ร ท ด ล อ ง ต า ม

วตัถุประสงค์ในการมอบให้ ดงันั้นจึงควรมีการนาํ

เอกสารให้ผูรั้บสินคา้ลงนามรับสินคา้ทุกคร้ัง เพ่ือ

เป็นการยนืยนัวา่ไดรั้บสินคา้จริง 

บริษทัดาํเนินการแก้ไขแลว้ โดยทางซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู ้

จดัส่งสินคา้ตวัอย่างให้กบัผูรั้บโดยตรงพร้อมกบัให้เซ็นต์

รับสินคา้ 

6. กระบวนการควบคุมสินคา้ฝากขาย ยงัขาดการควบคุมและ

ติดตามอยา่งหมาะสม 

6.1 ขาดกระบวนการการติดตามสินคา้ท่ีใกลห้มดอายุหรือ

บริหารจดัการหมุนเวียนสินคา้ท่ีใกลห้มดอายุหรือไม่

สามารถจาํหน่ายไดส้าํหรับสินคา้ฝากขาย อยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

 จากการสอบทานรายงานยอดคงเหลือสินคา้ท่ีนาํไป

ฝากขาย พบว่า มีสินคา้ท่ีใกลห้มดอายุ ซ่ึงจากการ

สอบถามเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัฐานการ

ติดตามหรือบริหารจดัการสินคา้ในลกัษณะดงักล่าว 

ไม่พบหลกัฐานการติดตามหรือบริหารจดัการการ

หมุนเวียนเรียกคืนสินค้ากลุ่มดังกล่าว นํามาจัด

โปรโมชัน่เพ่ือเร่งระบายสินคา้ ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีคลงั

ควรนาํผลของรายงานท่ีไดจ้ากทางซิลลิคฟาร์มา มา

วิเคราะห์และประสานงานกับผูแ้ทนขายทุกภาค

ส่วนเพ่ือติดตามและควบคุมวิธีปฏิบัติงานอย่าง

สมํ่าเสมอเพ่ือให้การบริหารจดัการสินคา้ฝากขาย

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.2 สินค้าท่ีนําไปฝากขายและมีการจาํหน่ายไปแล้ว ทาง

บริษัทไม่สามารถทําการวางบิลเพ่ือรับชําระเงินค่า

สินคา้ดงักล่าวได ้

 จากการสอบทานรายงานการกระทบยอดร้านฝาก

ขาย (วิลล่า) พบว่าสินค้าท่ีถูกนําไปฝากขาย ไม่

สามารถทําการวางบิลเพ่ือรับชําระเงินค่าสินค้า

ดังกล่าวได้ เน่ืองจากยงัไม่มีการเปิดหน้าบัญชีกับ

ผู ้รับฝากขายสินค้าดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่

คาํช้ีแจงของบริษทั 

ทางพนักงานขายไดมี้การติดตามอายสิุนคา้ท่ีฝากขาย โดย

ไม่ได้จดัทาํรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ได้มีการแจ้ง

ทางผูจ้ดัการผลิตภณัฑใ์ห้รับทราบ เพ่ือจดัทาํโปรโมชัน่กบั

ร้านฝากขาย 

เน่ืองจากวิลล่าไดเ้ปล่ียนระบบการออกอินวอยซ์ โดยจาก

เดิมบริษัทออกอินวอยซ์ให้แก่สํานักงานใหญ่ของทาง 

วิลล่าเท่านั้น เปล่ียนเป็นบริษทัตอ้งออกอินวอยซ์เป็นราย

สาขาท่ีนําสินค้าไปวาง ซ่ึงทางวิลล่าจะต้องจัดเตรียม

เอกสารการเปิดหน้าบญัชีให้กบับริษทันาํไปดาํเนินการต่อ

กบัซิลลิค ฟาร์มา  ทั้งน้ีวิลล่ามีคู่คา้จาํนวนมาก จึงทาํให้ยงั

อยู่ระหว่างรอเอกสารเพ่ือดาํเนินการเปิดหน้าบญัชีเป็นราย

สาขากบัทางซิลลิค ฟาร์มา 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษทัไดก้าํหนดให้พนักงานขายจดัทาํรายงานการติดตาม

อายสิุนคา้ท่ีฝากขาย เพ่ือจะไดบ้ริหารจดัการสินคา้ไดอ้ยา่ง

ทนัเวลา โดยเร่ิมดาํเนินการภายในเดือนเมษายน 2562 

บริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทางวิลล่าเพ่ือดําเนินการ

จดัเตรียมเอกสารเปิดหน้าบญัชีเป็นรายสาขาให้กบับริษทั

นาํไปดาํเนินการต่อกบัซิลลิค ฟาร์มา คาดว่าจะสามารถเปิด

บญัชีให้แลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 แต่อยา่งไรก็

ตามทางฝ่ายบญัชีไดมี้การรับรู้รายไดค้า้งรับจาํนวนดงักล่าว

แลว้ 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษทัไดด้าํเนินการจดัทาํทะเบียนคุมติดตามสินคา้ฝากขาย 

และอยู่ระหว่างการส่ือสารไปยงัผูแ้ทนขายในแต่ละพิ้นท่ี 
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ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ คาํช้ีแจงและแนวทางแก้ไขของบริษัท / การติดตามผลการ

ปรับปรุงโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

สามารถได้รับชําระเงินค่ าสินค้าท่ีจําหน่ายได ้

ร ว ม ถึ งก าร รั บ รู้ ร าย ไ ด้ ท่ี ล่ าช้ า  อี ก ทั้ งย ังข าด

กระบวนการติดตามอยา่งเป็นรูปธรรมจากบริษทั 

เพ่ือใชใ้นการติดตามอยา่งเป็นรูปธรรม 

บริษทัไดใ้ห้ทางซิลลิค ฟาร์มา บริหารจดัการการขายและ

รับชาํระกบัทางวิลล่า โดยทางบริษทัถือเป็นการขายให้ทาง

ซิลลิค ฟาร์มา และเรียกชาํระเงินตามเง่ือนไขเครดิตเทอมท่ี

ตกลงไว้ ทั้ งน้ี  บริษัทได้ดําเนินการส่ือสารทะเบียนคุม

ติดตามสินคา้ฝากขายไปยงัผูแ้ทนขายทุกคนเรียบร้อยแลว้ 

ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

1. ร่างคู่มือปฏิบติังานไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการบริหาร

จดัการขององคก์รในปัจจุบนั อีกทั้งคู่มือดงักล่าวยงัไม่ถูกนาํสู่

ภาคการปฏิบติังาน 

 ร่างคู่มือการปฎิบติังานอาจยงัไม่ครอบคลุมถึงการแสดง

ถึงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบติังานในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งผงั

แสดงทางเดินเอกสารอย่างครบถว้น อาจทาํให้ขาดแนว

ปฏิบติัท่ีชดัเจน การปฏิบติังานเกิดความล่าชา้ บริษทัควร

จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน ระบุขั้นตอน วิธีการ จดัทาํผงั

ทางเดินเอกสาร ผงัการทาํงานเพ่ือให้เขา้ใจง่าย และแจง้

ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

ในคู่ มือปฏิบัติงานท่ีได้รับการอนุมัติ  แล้วในวันท่ี  31 

มกราคม 2562   ไดมี้การระบุขั้นตอนการปฏิบติังานต่าง ๆ 

เช่น การจดัการทรัพยสิ์น เร่ืองการบันทึกรับ ลงทะเบียน 

การกาํหนดสิทธ์ิ การสํารองขอ้มูล การเขา้ออกห้อง Server 

เป็นตน้ แต่อาจจะยงัไม่ครอบคลุมในเร่ืองการทาํลาย หรือ

การเคล่ือนยา้ยสินทรัพยถ์าวร  ส่วนนโยบายการใชอุ้ปกรณ์

คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book) สําหรับพนักงานอยู่

ระหวา่งการจดัทาํ 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษัทจะแก้ไขคู่มือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมให้มีรายละเอียด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเร่ืองการทําลาย การเคล่ือนยา้ย

สินทรัพย ์และจะจดัทาํนโยบายการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

แบบพกพาสําหรับพนักงาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน

เมษายน 2562 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษทัไดด้าํเนินการปรับแกคู้่มือการปฏิบติังานแลว้ และได้

ประกาศแจ้งผ่านเมล์ให้พนักงานระดับผูจ้ ัดการรับทราบ 

และแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบแลว้ 

2. นโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การส่ือสาร ยงัไม่ผา่นการอนุมติัและนาํสู่ภาคปฏิบติังานจริง 

 บริษทัได้มีการจัดทาํร่างนโยบายความมัน่คงปลอดภัย

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารแลว้ แต่ไม่

พบฉบับปัจจุบันท่ีมีการลงนามอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร 

และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ อาจส่งผลให้การ

บริหารจดัการภาพรวมของระบบสารสนเทศเป็นไปอยา่ง

ไม่มีประสิทธิภาพ 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

บ ริษัท ได้จัด ทําน โยบ ายค ว าม มั่น ค งป ล อ ด ภัยด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารโดยไดรั้บอนุมติัเม่ือ

วนัท่ี 17 เมษายน  2562 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษัทจะนําส่งนโยบายฉบับลงนามดังกล่าวให้กับผู ้

ตรวจสอบภายใน 

ผลการตรวจติดตาม 

ผูบ้ริหารได้ดาํเนินการลงนามอนุมติันโยบายความมัน่คง

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว และ
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ปรับปรุงโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดติ้ดประกาศ แจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบแลว้ 

3. กรอบบริหารความเส่ียงเร่ืองสารสนเทศไม่สะทอ้นให้เห็นถึง

ความเส่ียงท่ีครอบคลุมของส่วนงานสารสนเทศเพ่ือนําไปสู่

การประเมินและการจัดการความเส่ียงอย่างครบถ้วนและ

เหมาะสม 

 จากการสอบทานรายงานผลการประเมินความเส่ียงธุรกิจ

ของบริษทั ไม่ไดท้าํการระบุความเส่ียงเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้ม อุณหภูมิ 

สถานท่ีตั้งสาํนกังาน ความเส่ียงเร่ืองกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ขอ้มูลดา้นงบการเงินร่ัวไหล เป็นตน้ รวมถึงยงัไม่พบการ

จดัทาํรายงานการบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติัการ

และระดับองค์กร ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ได้รับการ

แกไ้ขและส่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

จากการประเมินความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษทั ไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีจะส่งผลต่อการดาํเนินงานของ

บริษทั ทางบริษทัไดใ้ช้คู่มือการบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCP) ท่ีได้รับอนุมติัในวนัท่ี 7 มกราคม 2562 เป็น

แนวทางในการปฏิบติั 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษัทได้ทบทวนความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ิมเติม ได้แก่ ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ 

สถานท่ีตั้งสํานักงาน ความเส่ียงเร่ืองกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ข้อมูลด้านงบการเงินร่ัวไหล โดยจะเพ่ิมรายการบริหาร

ความเส่ียง และให้คณะทาํงานบริหารความเส่ียงนําเสนอ

ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษัทได้ดําเนินการจัดทํากรอบบริหารความเส่ียงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงระบุเก่ียวกับความเส่ียงจาก

สภาพแวดลอ้ม อุณหภูมิ สถานท่ีตั้งสํานักงาน ความเส่ียง

เร่ืองกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ข้อมูลด้านงบการเงินร่ัวไหล 

เรียบร้อยแล้ว ทั้ งน้ี  คณะทํางานบริหารความเส่ียงได้

เพ่ิมเติมการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน

ร าย งาน ก าร บ ริ ห าร ค ว าม เส่ี ย งแ ล ะ จ ะ นํ า เส น อ ต่ อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

ต่อไป 

4. ยงัไม่พบหลกัฐานการแสดงกรรมสิทธ์ิและการจดัทาํทะเบียน

ควบคุมลิขสิทธ์ิ การใช้งานลิขสิทธ์ิโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 

ระบบปฏิบติัการ OS Window / Microsoft Office / Anti-Virus 

เป็นตน้ 

 จากการสอบถามและสังเกตการณ์เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิโปรแกรม

ต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ OS Window / Microsoft 

Office / Anti-Virus ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้ให้ข้อมูลว่า ย ังอยู่

ระหว่างการรวบรวมขอ้มูลและจดัซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรม

ต่างๆ กรณีน้ีอาจเข้าข่ายการละเมิดการใช้งานลิขสิทธ์ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

บริษทัมีการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 

12 เมษายน 2562 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษัทได้ดาํเนินการจัดซ้ือ license ของ Software สําหรับ

ระบบปฏิบัติการ Window / MS Office และ Anti-Virus ท่ี

ถูกลิขสิทธ์ิแลว้ และอยู่ระหว่างดาํเนินการจดัทาํทะเบียน

ค วบ คุ ม  product key number ท่ี ทําก ารล งไว้กับ เค ร่ือ ง

คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมความครบถ้วน ทั้ งน้ี บริษัทได้

ดาํเนินการจดัทาํทะเบียนควบคุม product key number ท่ีทาํ

การลงไวก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองเรียบร้อยแลว้ 
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ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ คาํช้ีแจงและแนวทางแก้ไขของบริษัท / การติดตามผลการ

ปรับปรุงโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

และค่าปรับจากเจา้ของลิขสิทธ์ิได ้เห็นควรให้บริษทัรีบ

ดําเนินการสํารวจตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

ผูใ้ชง้านว่ามีโปรแกรม Software หรือ Freeware ใดบา้งท่ี

จาํเป็นจะต้องใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทางบริษทัพิจารณา

และดาํเนินการจดัหามาใหอ้ยา่งเร่งด่วน และจดัทาํบนัทึก

ควบคุมการใช้งาน และการต่ออายุของโปรแกรมต่างๆ 

ดว้ย 

5. บริษทัไดมี้การว่าจา้งบริษทัภายนอกในการรับจา้งดูแลระบบ

สารสนเทศ แต่ยงัไม่พบการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของบุคลากรภายในบริษทั ในการประสานงานหรือติดตาม

การปฏิบติังานของบริษทัรับจา้งภายนอก อยา่งเป็นลายลกัษณ์

อกัษร รวมถึงไม่มีการกาํหนดการวดัผลการปฏิบัติงานของ

บริษทัผูรั้บจา้ง 

 บริษทัไดว้่าจา้งให้บริษทั เอ็กซ์โกรท จาํกัด เป็น ผูดู้แล

ระบบสารสนเทศ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบเป็น

แบ บ ภ าพ กว้าง ไม่ระบุ เน้ื อห า และมาตรฐาน การ

ใหบ้ริการ (Service Level Agreement) ท่ีสามารถวดัความ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้อีกทั้งยงัไม่พบการ

กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรภายในบริษทั 

เพ่ือติดตาม ประสานงาน วดัผลการทาํงานของผูรั้บจา้ง 

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การกาํหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในใบกําหนดหน้าท่ีงาน เป็นต้น อาจขาด

แนวทางในการวดัผลประสิทธิภาพการใชบ้ริการดงักล่าว

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

บริษทัมีการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบบุคลากรบริษทั

ในการดูแลระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน และในสัญญา

บริการใดมี้การกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบการทาํงาน

ของบริษทัผูรั้บจา้ง 

แนวทางการแกไ้ข 

บริษทัจะจดัทาํเอกสารประเมิน และวดัผลการทาํงานของผู ้

รับจา้ง ตามขอบการทาํงานท่ีระบุในสัญญาจา้งงานทุก 6 

เดือน 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษทัไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินการให้บริการของ

ผูดู้แลระบบตามท่ีไดว้่าจา้งแลว้ โดยจะทาํการประเมินทุกๆ 

6 เดือน ซ่ึงมีการกําหนดหลักเกณฑ์การทํางาน Service 

Level Agreement ท่ีชดัเจนไวแ้ลว้ 

6. ไม่พบการจัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารจดัการดา้นสารสนเทศ รวมถึงแผนในการบาํรุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประจาํปี อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 บริษัทยงัไม่มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ หรือแผนการพัฒนาระบบจึงไม่มีการ

จดัสรรหรือกาํหนดงบประมาณสาํหรับค่าใชจ่้ายดงักล่าว

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ อาจ

ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในแง่ของความต่อเน่ืองในการใช้

งานอุปกรณ์ต่างๆ และระบบสารสนเทศท่ีไม่ไดรั้บการ

พฒันาใหเ้ป็นปัจจุบนั 

คาํช้ีแจงของบริษทั 

บริษัทได้ทาํการกําหนดงบประมาณและการบาํรุงรักษา

อุปกรณ์  โดยจะทําการตรวจเช็คทุก 6 เดือน สําห รับ

แผนพฒันาระบบสารสนเทศ เช่น ปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ

บริษทัไดมี้แผนท่ีจะพฒันาซ่ึงอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ

กบัแผนกต่าง ๆ ซ่ึงไม่มีผลกบัการดาํเนินงานของธุรกิจ 

ผลการตรวจติดตาม 

บริษทัได้ดาํเนินการจดัทาํแผน และงบประมาณต่างๆ ไว้

เรียบร้อยแลว้ 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บริษทัมหาชนจาํกดั) คร้ังท่ี 1/2562 ไดรั้บ

ทราบรายงานการตรวจสอบภายในสาํหรับงวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ของธุรกรรมการขายและการรับชาํระ และธุรกรรมการ

จดัซ้ือ จดัจา้ง การรับสินคา้ ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงานว่า จากการเขา้ทาํการตรวจสอบ สอบทานและสังเกตการณ์การ

ปฏิบติังานของทั้งสองธุรกรรมดงักล่าว ผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็นและขอ้บกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั

อย่างมีนัยสําคญั โดยบริษัทและบริษทัย่อยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

เหมาะสม 

13.5 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี 

 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั (“ผูส้อบบญัชี”) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดมี้หนงัสือถึงบริษทั

เพ่ือสรุปขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะดา้นบญัชี จากการเขา้ดาํเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไดจ้ดัทาํรายงานขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะดา้นบญัชี (Management Letter) ซ่ึงท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดรั้บทราบในประเด็นจากการตรวจสอบท่ีพบ

แลว้ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผูด้าํเนินการแกไ้ขตามประเด็นต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบ

ต่อไป โดยขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดา้นบญัชีตาม Management Letter ของผูส้อบบญัชี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ความช้ีแจงของฝ่ายบริหาร / 

การติดตามผลการปรับปรุงโดยผู้สอบบัญชี 

1. การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 

ประเดน็ขอ้สงัเกตท่ีตรวจพบ 

บ ริษัท มี ค ลังสิ น ค้าห ลายแห่ งซ่ึ งป ระก อบ ด้วย

คลงัสินคา้ของบริษทัและคลงัสินคา้ภายนอก ไดแ้ก่ 

คลังสิ นค้าฝากขาย (วัตสัน , วิลล่ามาร์เก็ท  เจพี , 

เซ็นทรัล มทัสึโมโตะ คิโยชิ และโรงพยาบาลต่างๆ) 

และคลงัสินคา้ซิลลิคฟาร์มา จากการตรวจนับสินคา้

ของทุกคลังสินค้า ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2562 และ

กระทบยอดสินค้าจากวนัดังกล่าวจนถึงวนัส้ินงวด 

พ บ ว่ าป ริ ม าณ รวม ข อ งสิ น ค้าค งเห ลื อ ข อ งทุ ก

คลงัสินคา้ ณ วนัส้ินงวดจากการตรวจนบัและกระทบ

ยอดนั้นมีผลต่างกับปริมาณสินคา้คงเหลือในระบบ

บัญชีซ่ึงประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเอ็กซ์

เพรส ซ่ึงมีทั้งผลต่างขาดบญัชีและเกินบญัชี บริษทัได้

มีการกระทบยอดหาผลต่างแล้วพบว่ามีสาเหตุจาก

ความผิดพลาดของพนักงานท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น จึง

ปรับปรุงให้เท่ากบัจาํนวนท่ีตรวจนับ ทั้งน้ี ผลต่างมี

ราคาทุนดงัน้ี 

 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดี บริษทัควรมี

การดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุง

หรือหามาตรการการควบคุม

ภายในเพ่ิมเติมท่ีจาํเป็น เพ่ือลด

ข้อผิดพลาดท่ีมีสาเหตุมาจาก

ตวับุคคล (Human Error) 

 

 

 

คาํช้ีแจงของฝ่ายบริหาร 

สาเหตุของผลต่างจากการตรวจนบัสินคา้

และระบบบัญชี เกิดจากความผิดพลาด

ในการทาํงานของพนักงานท่ีรับผิดชอบ 

และช่วงปลายปีมีสินคา้เก็บไวห้ลายคลงั 

จึงอาจจะเกิดความผิดพลาดในการหยิบ

และลงบัญชี ซ่ึงฝ่ายบริหารได้แจ้งให้

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว 

ซ่ึ งผ ล ต่ างท่ี เกิ ด ข้ึ น ดังก ล่ าวไม่ ได้ มี

สาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขาย 

ฝ่ าย บ ริ ห าร ไ ด้กําชับ ให้ พ นั ก งาน ท่ี

รับผิดชอบปฏิบติัตามนโยบายและคู่มือท่ี

เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ประกอบกับ

บริษทัมีการโอนยา้ยสินคา้ส่วนใหญ่ไป

ยงัซิลลิคฟาร์มาแลว้ ซ่ึงคลงัซิลลิคฟาร์มา

มีระบบการเบิกจ่ายสินค้าท่ีมีมาตรฐาน 

รวมทั้ งมีรายงานแสดงจํานวนสินค้า

คงเหลือเพ่ือให้บริษทัสามารถตรวจสอบ
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ความช้ีแจงของฝ่ายบริหาร / 

การติดตามผลการปรับปรุงโดยผู้สอบบัญชี 

 

สินคา้เกินจากบญัชี จาํนวน 139,981.06 บาท 

สินคา้ขาดจากบญัชี จาํนวน 32,183.60 บาท 

สุทธิ  107,797.46 บาท 
 

ได ้

หลงัจากฝ่ายบริหารไดก้าํชบัให้พนกังาน

ท่ีรับผิดชอบปฏิบติัตามนโยบายและคู่มือ

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง บริษัทได้โอนยา้ย

สิ น ค้าส่ วน ให ญ่ เกือบ ทั้ งห ม ดไป ยัง

คลังสินค้าของบริษัท  ซิลลิค  ฟาร์มา 

จํากัด และบริหารจัดการร้านฝากขาย 

แลว้พบว่าผลต่างท่ีเกิดข้ึนมีจาํนวนลดลง

และสามารถตรวจสอบหาสาเหตุได ้

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัการกบัสินคา้ฝาก

ขายดงัน้ี 

- ร้านฝากขายบางส่วน บริษัทได้มีการ

ให้วางสินคา้แบบวางยาว โดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงปริมาณสินคา้ท่ีวาง หาก

ร้านฝากขายสามารถจําหน่ายสินค้า

ดงักล่าวได้ จะมีการแจ้งพนักงานขาย

ของบริษัทให้ออกอินวอยซ์ เพ่ือนํา

สินค้าไปเติมให้ครบตามจาํนวนเดิม

ท่ีตั้ งต้น  และเรียกชําระเงินตามอิน

วอยซ์ท่ีออกไปในแต่ละคร้ัง 

- ร้านฝากขายบางส่วนท่ีไม่สามารถวาง

สิ น ค้าแบ บ วางยาวได้  เช่น  บ ริษัท 

เซ็นทรัล วตัสนั จาํกดั บริษทั วิลล่ามาร์

เก็ ต  เจ พี  จํากัด  แ ล ะบ ริษัท  ซี โฟ ร์       

โกลบอล จาํกดั หากตอ้งการเติมสินคา้ 

ทางร้านค้าจะส่งใบสั่ ง ซ้ื อ เพ่ือแจ้ง

พนักงานของบริษทั ให้แจง้ทางบริษทั 

ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด นําสินค้าไปเติม

โดยจะมีเอกสารการส่งสินค้าไปให้

ร้าน เซ็ น รับ สิ น ค้า และท างบ ริษัท 

ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด จะมีรายงานการ

เคล่ือนไหวของร้านคา้ฝากขายทุกแห่ง

ส่งให้กบับริษทั ทางพนักงานขายของ



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.3 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ / 13. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง     หนา้ 154 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ความช้ีแจงของฝ่ายบริหาร / 

การติดตามผลการปรับปรุงโดยผู้สอบบัญชี 

บริษัทจะทํารายงานการเคล่ือนไหว

ของสินคา้เพ่ือใชส้าํหรับตรวจสอบกบั

รายงานของบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

หากในเดือนใดมีผลต่างจะมีการหา

สาเหตุของผลต่างนั้น 

สํ าห รั บ สิ น ค้ าค ง เห ลื อ  ณ  วัน ท่ี  3 1 

มีนาคม 2562 นั้น ทางบริษทั ซิลลิค ฟาร์

มา จาํกัด ได้มีการส่งรายงานการตรวจ

นับสินค้าให้กับบริษัท และบริษัทได้มี

การกระทบยอดสินค้าจากรายงานของ

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด กับรายงาน

จากระบบบัญชีของบริษัท ซ่ึงโดยส่วน

ใหญ่ปริมาณสินคา้ไม่มีผลต่างเกิดข้ึน 

ผลการตรวจติดตามโดยผูส้อบบญัชี 

บริษทัไดมี้การดาํเนินการตามคาํช้ีแจงของ

ฝ่ายบริหารแลว้ 
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14. รายการระหว่างกนั  

14.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกดิขึน้ในปี 2561 และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงสามารถสรุปความสมัพนัธ์ ไดด้งัน้ี  

บริษัทหรือบุคคลที่เกีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ 

1. บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จาํกดั  

(“แบรนดเ์อน่ีติง”) 

- แบรนดเ์อน่ีติง ประกอบธุรกิจใหบ้ริการท่ีปรึกษาและสร้างแบรนดบ์ริษทั ตราสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และการตลาด 

- แบรนดเ์อน่ีติง มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั คือ ดร.สรณ์ จงศรีจนัทร์ (เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบริษทั และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ในแบรนด์เอน่ีติง) อยา่งไรก็ตาม ดร.สรณ์ จงศรีจนัทร์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป ดงันั้น รายการ

ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยกบัแบรนดเ์อน่ีติงจะไม่ถือเป็นรายการระหวา่งกนัตั้งแต่ ดร.สรณ์ จงศรีจนัทร์ พน้จากตาํแหน่งกรรมการของบริษทั  

- ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ดร.สรณ์ จงศรีจนัทร์ ถือหุ้นในแบรนดเ์อน่ีติง ร้อยละ 50.00 ของทุนชาํระแลว้ของแบรนดเ์อน่ีติง (ครอบครัวจงศรีจนัทร์ถือหุ้นรวมกนั

ในแบรนดเ์อน่ีติง ร้อยละ 100.00 ของทุนชาํระแลว้ของแบรนดเ์อน่ีติง) 

2. ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้บริษทัร้อยละ 65.81 (ณ วนัท่ี  15 พฤษภาคม 2562)  

3. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษทั 

4. นายอวรุิทธ์ วงศพ์ทุธพิทกัษ ์ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการของบริษทั 

5. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

บริษัท/บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

1. บริษทั แบรนดเ์อน่ีติง จาํกดั 

(“แบรนดเ์อน่ีติง”) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 

-  บริษทัจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการสร้างแบรนด์ให้แก่ แบรนด์เอน่ีติง ในช่วง

เดือนมกราคม - กนัยายน 2561 ในอตัรา 40,000 บาทต่อเดือน และช่วง

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ในอตัรา 50,000 บาทต่อเดือน 

-  IV จ่ายค่าท่ีปรึกษาในการสร้างแบรนด์ให้แก่ แบรนด์เอน่ีติง ในช่วง 

 

510,000 

 

 

510,000 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

-   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจ่ายค่าท่ีปรึกษา

ในการสร้างแบรนดด์งักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์

จากการทําให้แบรนด์ของกลุ่มบริษัท เป็น ท่ี รับ รู้ของ

บุคคลภายนอก ราคาค่าบริการดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม
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บริษัท/บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

มกราคม - กนัยายน 2561 ในอตัรา 40,000 บาทต่อเดือน และช่วงตุลาคม 

2561 - มีนาคม 2562 ในอตัรา 50,000 บาทต่อเดือน 

ทั้งน้ี สัญญาฉบบัปัจจุบนัท่ีบริษทั และ IV ทาํกบั แบรนดเ์อน่ีติง มีอายสัุญญา 

1 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธนัวาคม 2562 

และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงานของผูใ้ห้บริการและ

ราคาตลาดจากการใช้บริการกับบุคคลภายนอก รายการ

ดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และยอมรับได ้

ยอดคงคา้ง 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 

- 

 

- 

 

2. ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร เงินกูย้มืระยะส้ัน 

- IV กู้ยืมเงินระยะส้ันจาก ดร.ทรงวุฒิ  ศักด์ิชลาธร เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี  และไม่มีหลกัประกนัเงินกูย้มื 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 

กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 

ชาํระคืนระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 

 

 

 

- 

10,000,000 

- 

10,000,000 

13,151 

13,151 

 

 

 

 

10,000,000 

- 

10,000,000 

- 

39,233 

- 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การกูย้ืมเงินจาก

ดร.ทรงวุฒิเป็นไปตามความจําเป็นในการดําเนินงาน

ภายในบริษทั เพื่อความคล่องตวัและเพื่อการบริหารสภาพ

คล่องในระยะส้ัน โดยอัตราดอกเบ้ียท่ี จ่ายเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีไม่สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินจาก

ส ถ าบัน ก าร เงิน ทั่ ว ไ ป  จึ ง เห็ น ว่ ารายก ารดังก ล่ าว

สมเหตุสมผล และยอมรับได ้ 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 

- IP กู้ยืมเงินระยะส้ันจาก ดร.ทรงวุฒิ  ศักด์ิชลาธร เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี  และไม่มีหลกัประกนัเงินกูย้มื 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 

กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 

ชาํระคืนระหวา่งงวด 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

10,000,000 

- 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การกูย้ืมเงินจาก

ดร.ทรงวุฒิเป็นไปตามความจําเป็นในการดําเนินงาน

ภายในบริษทั เพื่อความคล่องตวัและเพื่อการบริหารสภาพ

คล่องในระยะส้ัน โดยอัตราดอกเบ้ียท่ี จ่ายเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีไม่สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินจาก

ส ถ าบัน ก าร เงิน ทั่ ว ไ ป  จึ ง เห็ น ว่ ารายก ารดังก ล่ าว
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บริษัท/บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

- 

- 

- 

10,000,000 

19,726 

19,726 

สมเหตุสมผล และยอมรับได ้ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

-  IV จ่ายค่าเช่าอาคารให้แก่ ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บ

สินค้า โดยอาคารท่ีเช่าเป็นตึกแถว 3 ชั้น จาํนวน 2 คูหา ตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 

555/73 - 555/74 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. ใน

อตัราค่าเช่า 40,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 และต่ออายุสัญญาเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพนัธ์ 2562  

อัตราค่าเช่าข้างต้นใกล้เคียงอัตราตลาดของอาคารให้เช่าท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซ่ึงมีราคาค่าเช่าประมาณ 

23,000 - 25,000 บาทต่อคูหาต่อเดือน อยา่งไรก็ตาม เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า

ดังกล่าวแล้ว IV ไม่ได้ต่ออายุสัญญาเช่าอีก เน่ืองจากได้เปล่ียนไปใช้

บริการคลงัสินคา้จากภายนอก จึงไม่จาํเป็นตอ้งเช่าอาคารน้ีอีกต่อไป   

 

480,000 

 

80,000 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าอาคาร

คลงัสินคา้เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเก็บสินคา้ มีความจาํเป็นเพื่อ

ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากบริษทัไม่มี

สถานท่ีสําหรับจดัเก็บสินคา้ท่ีเพียงพอ และอตัราค่าเช่ามี

ความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาใกล้เคียงราคาตลาด 

ดงันั้นจึงเห็นว่าการทาํรายการมีความเหมาะสมและมีราคา

ยติุธรรม 

ยอดคงคา้ง 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 

120,000 

 

- 

 

- บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าใชจ่้ายท่ี ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดส้าํรองจ่าย

แทนบริษทัและบริษทัยอ่ยไปก่อน เช่น เงินบริจาคเพื่อการกุศล ค่าอบรม

สัมมนา ค่าโฆษณาบนส่ือออนไลน์ท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายผา่นบตัรเครดิต โดยมี

การจ่ายคืน ดร.ทรงวุฒิตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีดร.ทรงวุฒิไดจ่้ายแทน

ไปก่อน โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนใด ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่

มีนโยบายให้ผูบ้ริหารและพนกังานสาํรองจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ แทนบริษทั

882,124 

 

 

 

 

 

184,855 

 

 

 

 

 

-   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็น

รายการท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว โดยเป็นรายการจ่ายคืนเงินตามท่ี  

ดร.ทรงวุฒิได้สํารองจ่ายให้บุคคลภายนอกแทนไปก่อน 

และค่าใช้จ่ายดงักล่าว ดร.ทรงวุฒิเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริง รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และ

ยอมรับได ้



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   
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บริษัท/บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

และบริษทัยอ่ยอีกต่อไป ดงันั้น รายการสาํรองจ่ายดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนอีก

ในอนาคต  

ยอดคงคา้ง 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

 

 

882,124 

 

 

 

- 

การทาํสัญญาใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ 

บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ YUUU, PROBAC 10 

PLUS, PREMI, PRECOG, PREBS, ASTA CURMIN และ PROBAC 7 แต่

เพียงผูเ้ดียว (Exclusive) เป็นระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 

2562  จน ถึง 31 มกราคม 2572 เพื่ อใช้ใน การดําเนิ น ธุรกิจ รวมทั้ ง

ประกอบการโฆษณา การจาํหน่ายสินคา้ โดยบริษทัสามารถใชเ้คร่ืองหมาย

การคา้ดงักล่าวไดท้ั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัอยู่

ระหว่างการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวมาเป็น

ของบริษทั กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 และ 10  พฤษภาคม 

2562 ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร ไดย้ื่นหนังสือสัญญาโอนเคร่ืองหมายการคา้

ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ดําเนินการโอนเคร่ืองหมายการค้า

ดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่บริษทัแลว้  

 

ไม่มี

ค่าตอบแทน 

 

ไม่มี 

ค่าตอบแทน 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การไดรั้บอนุญาต

ให้ ใช้ เค ร่ือ งห มายก ารค้า  ต าม สั ญ ญ าอ นุ ญ าต ให้ ใช้

เค ร่ืองห มายการค้าดังกล่ าว  มีความจํา เป็ น และเป็ น

ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไม่มี

การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ จากการใช้เคร่ืองหมายการค้า

ดงักล่าว 

3. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

- บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีนางสาวนภาภรณ์ไดส้าํรองจ่ายแทน

บริษทัและบริษทัยอ่ยไปก่อน เช่น ค่าใชจ่้ายในการส่งไปรษณีย ์ค่าใชจ่้าย

เบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยมีการจ่ายคืนนางสาวนภาภรณ์ตามค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงท่ีนางสาวนภาภรณ์ไดจ่้ายแทนไปก่อน โดยไม่มีค่าตอบแทน

อ่ืนใด ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายให้ผูบ้ริหารและ

พนักงานสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนบริษทัและบริษทัย่อยอีกต่อไป 

 

37,844 

 

 

 

 

 

 

37,786 

 

 

 

 

 

 

-    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็น

รายการท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว โดยเป็นรายการจ่ายคืนเงินตามท่ี

นางสาวนภาภรณ์ไดส้ํารองจ่ายให้บุคคลภายนอกแทนไป

ก่อน และค่าใชจ่้ายดงักล่าวนางสาวนภาภรณ์เรียกเก็บตาม

ค่ าใช้ จ่ าย ท่ี เกิ ด ข้ึ น จ ริง  รายก าร ดังก ล่ าว จึ ง มี ค ว าม

สมเหตุสมผล และยอมรับได ้



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   
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บริษัท/บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

ดงันั้น รายการสาํรองจ่ายดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนอีกในอนาคต 

ยอดคงคา้ง 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

 

37,844 

 

 

- 

4. นายอวรุิทธ์ วงศพ์ทุธพิทกัษ ์ รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

-  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ให้แก่นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทกัษ์ โดย

บริษทัขายสินคา้เท่ากบัราคาท่ีบริษทัขายใหก้บับุคคลภายนอก 

 

77,174 

 

- 

 

 

-    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การขายดังกล่าวเป็น

ร าย ก าร ธุ ร กิ จ ป ก ติ เช่ น เดี ย ว กับ ก าร ข าย สิ น ค้ าให้

บุคคลภายนอก โดยมีการคิดราคาสินคา้ในราคาท่ีเท่ากบัท่ี

บริษทัขายให้กบับุคคลภายนอก จึงเห็นว่าการทาํรายการมี

ความสมเหตุสมผลและมีราคายติุธรรม  

5. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

-  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ให้แก่นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ โดยบริษทั

ขายสินคา้เท่ากบัราคาท่ีบริษทัขายใหก้บับุคคลภายนอก 

 

21,215 

 

- 

 

-    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การขายดังกล่าวเป็น

ร าย ก าร ธุ ร กิ จ ป ก ติ เช่ น เดี ย ว กับ ก าร ข าย สิ น ค้ าให้

บุคคลภายนอก โดยมีการคิดราคาสินคา้ในราคาท่ีเท่ากบัท่ี

บริษทัขายให้กบับุคคลภายนอก จึงเห็นว่าการทาํรายการมี

ความสมเหตุสมผลและมีราคายติุธรรม  
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14.2  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  ในปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การขายสินคา้ การจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการสร้างแบรนด์ การกูย้ืมเงินระยะสั้น การเช่าอาคารสําหรับใชเ้ป็น

สถานท่ีเก็บสินค้า การได้รับสิทธิให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า เป็นตน้ ซ่ึงการทํารายการดงักล่าวมีความจําเป็นและ

สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย ที่มีเง่ือนไขการคา้

ทัว่ไป และเป็นราคาตลาดหรือราคายตุิธรรมที่เหมาะสมยอมรับไดแ้ละไม่ทาํให้บริษทัและบริษทัยอ่ยเสียประโยชน์จาก

การเขา้ทาํรายการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มีความเห็นว่าการเขา้ทาํรายการมี

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้

ในตาราง 14.1) 

14.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 (บริษทัมหาชนจาํกดั) เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2562 ไดมี้มติกาํหนด

นโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย กบั บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิท

ของบุคคลดงักล่าว เป็นตน้ โดยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเง่ือนไขของการเขา้ทาํรายการ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและบริษทัย่อยเป็นสําคญั รวมทั้งไดใ้ห้ความสําคญัต่อการป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ทั้งน้ี เม่ือมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่งหรือขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดท่ี

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชี ทั้งน้ี ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วม

หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเขา้ทาํรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทัจะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั

ความจาํเป็นในการทาํรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ  

การทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และการทํารายการทางการค้าท่ีไม่

เป็นเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ให้มีหลกัการดังนี ้

การทาํรายการทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  

การทาํรายการทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อย กบั บุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัไดก้าํหนดกรอบการ

ทาํรายการดังกล่าว ซ่ึงได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็น
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หลกัการจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยเม่ือมีการทาํธุรกรรมดงักล่าวประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัสามารถอนุมติั

การทาํธุรกรรมได้ โดยการทาํธุรกรรมในรายการดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ูชนพึง

กระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Arm’s Length Basis) และจะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ท่ีบริษทักระทาํเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการคา้ซ่ึงบริษทัท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนักบับริษทัมกักระทาํเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษทัตน ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขทางการคา้ท่ีมี

ราคาและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป  

2) ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

3) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัสามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะทาํนองเดียวกบับริษทัให้กบับุคคล

ทัว่ไป  

ทั้งน้ี เม่ือมีการทาํธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ฝ่ายจดัการของ

บริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาตดัสินใจ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีฝ่ายจดัการพิจารณาอนุมติัแลว้ จะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรม

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบรายการ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริษทัพบว่ามีการดาํเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัจะร่วมกนัดาํเนินการเพ่ือหาทางแกไ้ขต่อไป 

การทาํรายการทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ 

การทาํรายการทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทักบั

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะตอ้ง

เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํรายการ 

ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขในการเข้าทํารายการนั้ นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาท่ีทํากับ

บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี เพ่ือพิจารณา

อนุมติัต่อไป โดยให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัประกาศคาํสั่งหรือขอ้กาํหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง

กนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะให้

ผู ้เช่ียวชาญอิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู ้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว  

ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทาน

จากผูส้อบบญัชีของบริษทั และหากหุ้นสามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แลว้ 

บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจาํปี ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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14.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัคาดว่ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทั

ย่อย ไดแ้ก่ การขายสินคา้  เป็นรายการระหว่างกนัท่ียงัคงมีต่อไป หรืออาจเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต ตามความ

จาํเป็นและสมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงการกูย้ืมเงินระยะสั้ นจากกรรมการซ่ึงเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพ่ือให้

บริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไป  สําหรับการสํารองจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ แทนบริษทั

และบริษทัย่อยนั้น จะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไปในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไม่มีนโยบายให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยสาํรองจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงักล่าวอีกต่อไป นอกจากน้ี การจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการสร้างแบรนด์จะไม่

ถือเป็นรายการระหว่างกนัต่อไป เน่ืองจากกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการทาํรายการดงักล่าวไดพ้น้จากการเป็นกรรมการ

ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 รวมทั้งในอนาคตการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นของกรรมการบริษทัจะไม่ถือเป็น

รายการระหว่างกนัต่อไป เม่ือการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวมาเป็นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

ไดรั้บการอนุมติัจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ โดยรายการระหว่างกนัท่ียงัคงมีต่อไปหรืออาจเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนใหม่

ในอนาคต จะมีการกาํหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 

และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสําคัญ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือ

สนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส  

ทั้งน้ี รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกาํหนดโดย 

สภาวิชาชีพบญัชี 
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15. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคญั 

งบการเงิน 

ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขท่ี 
บริษัทผู้สอบบัญชี 

2559 นางสาวดวงแกว้ ศรีวอ่งไทย 9401 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

2560 นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ 6699 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

2561 นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ 6699 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

งวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 

นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ 6699 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปี 2559 ตรวจสอบโดย นางสาวดวงแกว้ ศรีว่องไทย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9401 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบ

การเงินไดแ้สดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษทัและ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสด

รวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม ผูส้อบบัญชีมีข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น โดยขอให้สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดงัต่อไปน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

ในการนาํเสนองบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนเกณฑ์ใน

การจดัทาํงบการเงินจากการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะซ่ึงใชใ้นปี 2559 เป็นการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีมีส่วนได้

เสียสาธารณะ มีผลทาํให้บริษทัตอ้งนาํเสนองบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และนําเสนองบแสดงฐานะทาง

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนเกณฑ์ในการ
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จดัทาํงบการเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ช้เกณฑ์ดงักล่าวในการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 เพื่อแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

2) การแกไ้ขงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีไดเ้ผยแพร่แลว้และการออกงบการเงินใหม่ 

2.1)   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามรายงานของ

ผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ท่ีไดเ้ผยแพร่ไปแลว้นั้นไดถู้กแกไ้ขใหม่และนาํเสนอดว้ยงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัใหม่น้ี เน่ืองจากการแกไ้ขงบการเงินตามท่ีกล่าวไว ้ทั้งน้ี งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีออกใหม่ดงักล่าวน้ีไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

2.2)   บริษัทได้แก้ไขงบการเงินสําหรับรายการออกหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) ในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น ซ่ึงรายการดงักล่าวถือเป็นการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์  

2.3)   บริษทัไดแ้กไ้ขงบการเงินสาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  

ทั้งน้ี การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินมิไดมี้เง่ือนไขเก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูส้อบบญัชีขอให้สังเกต

ขา้งตน้ 

ทั้งน้ี งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของ

บริษทัและบริษทัย่อย และงบกระแสเงินสดของบริษทั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทั 

และไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2561 ตรวจสอบโดยนายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษทัและ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสด

รวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สอบทานโดยผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงงงฝบงบผูส้อบบญัชีไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํ

ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของผูส้อบ

บญัชี 
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ค) ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ 

(ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

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

สินทรัพย์                       

สินทรัพย์หมุนเวยีน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4.11   5.43   31.33   33.52  22.34 13.45 2.83 1.58  6.37   7.98   36.08   34.49  32.45 16.60 12.38 5.83 

เงินลงทุนชัว่คราว   0.32   0.42   0.11   0.12  0.18 0.11 0.19 0.11  0.32   0.40   0.11   0.11  0.18 0.09 0.19 0.09 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                  

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   16.44   21.73   11.92   12.75  10.58 6.37 28.91 16.13  0.27   0.34   0.02    0.02    0.51 0.26 0.90 0.42 

     บริษทัอ่ืน   9.17   12.12   22.59   24.17  60.90 36.67 73.61 41.07  15.10   18.91   37.76   36.09  86.94 44.48 111.99 52.74 

ส่วนของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่พนกังานท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    -     -     0.06   0.06  0.13 0.08 0.07 0.04  -     -     0.06   0.06  0.13 0.07 0.07 0.03 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กรรมการ   25.81   34.11   -     -    - - - -  25.81   32.32   -     -    - - - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - - 2.40 1.45 4.40 2.46 - - - - - - - - 

สินคา้คงเหลือ   7.50   9.91   8.68   9.29  44.43 26.75 41.53 23.17  19.40   24.29   13.95   13.33  54.07 27.66 62.11 29.25 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   1.08   1.43   0.32   0.34  1.39 0.84 2.98 1.66  1.14   1.43   0.90   0.86  1.51 0.77 3.12 1.47 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  64.43   85.15   75.01   80.26  142.35 85.72 154.52 86.22  68.41   85.65   88.88   84.96  175.79 89.93 190.76 89.84 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั   -     -     0.55   0.59  0.91 0.55 0.91 0.51  -     -     0.55   0.53  1.31 0.67 1.31 0.62 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   6.25   8.26   6.25   6.69  4.84 2.91 4.84 2.70  6.08   7.61   5.82   5.56  4.84 2.48 4.72 2.22 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ 

(ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -     -     2.75   2.94  5.15 3.10 5.15 2.87  -     -     -     -    - - - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน   -     -     0.24   0.26  0.18 0.11 0.15 0.08  -     -     0.24   0.23  0.18 0.09 0.15 0.07 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์   4.42   5.84   6.50   6.95  10.37 6.24 9.70 5.41  4.68   5.86   6.72   6.42  10.74 5.49 10.00 4.71 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   -     -     0.13   0.14  0.08 0.05 1.42 0.79  0.10   0.13   0.18   0.17  0.09 0.05 1.51 0.71 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี    0.17   0.22   1.52   1.63  1.73 1.04 1.80 1.00  0.17   0.21   1.68   1.61  2.03 1.04 3.12 1.47 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   0.40   0.53   0.51   0.55  0.46 0.28 0.73 0.41  0.43   0.54   0.55   0.53  0.49 0.25 0.76 0.36 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  11.24   14.85   18.45   19.74  23.72 14.28 24.70 13.78  11.46   14.35   15.74   15.04  19.68 10.07 21.57 10.16 

รวมสินทรัพย์   75.67   100.00   93.46   100.00  166.07 100.00 179.22 100.00  79.87   100.00   104.62   100.00  195.47 100.00 212.33 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หนีสิ้นหมุนเวยีน                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                   

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 0.11 0.12 3.42 2.06 0.02 0.01 - - 0.23 0.22 6.41 3.28 7.02 3.31 

     บริษทัอ่ืน  27.27   36.04   12.03   12.87  54.49 32.81 36.36 20.29  28.87   36.15   15.36   14.68  61.39 31.41 46.44 21.87 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 10.00 5.58  0.05   0.06  - - 11.60 5.93 11.60 5.46 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - 6.00 2.83 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี  0.12   0.16   0.06   0.06  - - - -  0.12   0.15   0.06   0.06  - - - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   2.65   3.50   6.05   6.47  4.46 2.69 6.07 3.39  3.02   3.78   6.76   6.46  4.82 2.47 7.43 3.50 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    1.01   1.33   1.81   1.94  2.51 1.51 3.17 1.77  1.17   1.46   1.93   1.84  2.95 1.51 3.78 1.78 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)                                                                                                     

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 15. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 167 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ 

(ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

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

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  31.05   41.03   20.06   21.46  64.88 39.07 55.62 31.03  33.23   41.61   24.34   23.27  87.17 44.60 82.27 38.75 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  0.06   0.08   -     -    - - - -  0.06   0.08   -     -    - - - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  0.85   1.12   1.49   1.59  1.15 0.69 1.33 0.74  0.87   1.09   1.54   1.47  1.31 0.67 1.62 0.76 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  0.91   1.20   1.49   1.59  1.15 0.69 1.33 0.74  0.93   1.16   1.54   1.47  1.31 0.67 1.62 0.76 

รวมหนีสิ้น  31.96   42.24   21.55   23.06  66.03 39.76 56.95 31.78  34.16   42.77   25.88   24.74  88.48 45.27 83.89 39.51 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 

ทุนจดทะเบียน 5.00  40.00  65.00  103.00  5.00  40.00  65.00  103.00  

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้    5.00   6.61   40.00   42.80  65.00 39.14 80.00 44.64  5.00   6.26   40.00   38.23  65.00 33.25 80.00 37.68 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์ - - 18.27 19.55 18.27 11.00 18.27 10.19 - - 18.27 17.46 18.27 9.35 18.27 8.60 

ผลต่างจากการจดัโครงสร้างของกลุ่ม

บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  -     -     -     -    - - - -  -     -     3.71   3.55  3.71 1.90 3.71 1.75 

กาํไรสะสม                 

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย  0.10   0.13   2.10   2.25  3.60 2.17 4.27 2.38  0.10   0.13   2.10   2.01  3.60 1.84 4.27 2.01 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  38.61   51.02  11.54  12.35  13.17 7.93 19.73 11.01  31.87   39.90  9.19   8.78 9.97 5.10 14.93 7.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  43.71   57.76   71.91   76.94  100.04 60.24 122.27 68.22  36.97   46.29   73.27   70.03  100.55 51.44 121.18 57.07 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการ

จดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั  -     -     -     -    - - - -  8.74   10.94   -     -    - - - - 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)                                                                                                     
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ 

(ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

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

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -     -     -     -    - - - -  -     -     5.47   5.23  6.44 3.29 7.26 3.42 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  43.71   57.76   71.91   76.94  100.04 60.24 122.27 68.22  45.71   57.23   78.74   75.26  106.99 54.73 128.44 60.49 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  75.67   100.00   93.46   100.00  166.07 100.00 179.22 100.00  79.87   100.00   104.62   100.00  195.47 100.00 212.33 100.00 

หมายเหตุ :  1/ ตวัเลขงบแสดงฐานะการเงินปี 2559 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ เป็นตวัเลขปรับปรุงใหม่ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทั เพื่อการเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2560 โดยไม่ไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

 2/    รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2561 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบังบการเงินงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีบริษทัและ

บริษทัยอ่ยไดแ้สดงรายการส่วนลดท่ีเกิดจากค่าบริการจาํหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายให้แก่ซิลลิคฟาร์มาเม่ือมีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยผ่านซิลลิคฟาร์มาเป็น

ค่าใชจ่้ายในการขาย ซ่ึงเดิมเคยแสดงเป็นรายการสุทธิกบัยอดรายไดจ้ากการขาย การจดัประเภทใหม่ดงักล่าวทาํใหร้ายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนในงบ

แสดงฐานะการเงินเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

  

  



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)                                                                                                     

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 15. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 169 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 และสาํหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2559 1/ ปี 2560  ปี 2561 2/ ปี 2559 1/ ปี 2560  ปี 2561 2/ 

(ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

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

รายได้             

     รายไดจ้ากการขาย  118.43   96.88   202.26   97.55  273.26 98.21  124.60   99.33   247.30   99.74  316.83 99.76 

     รายไดอ่ื้น 3/  3.81   3.12   5.07   2.45  4.97 1.79  0.84   0.67   0.65   0.26  0.75 0.24 

รวมรายได้  122.24   100.00   207.33   100.00  278.23 100.00  125.44   100.00   247.95   100.00  317.58 100.00 

ค่าใช้จ่าย             

ตน้ทุนขาย  45.90   37.55   84.52   40.77  115.49 41.51  39.24   31.28   99.27   40.04  125.04 39.77 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  29.63   24.24   53.27   25.69  78.52 28.22  36.63   29.20   67.00   27.02  101.32 31.90 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  18.21   14.90  49.88  24.06  43.36 15.58  22.19   17.69  53.05  21.40  50.26 15.83 

ตน้ทุนทางการเงิน  0.03   0.02   0.03   0.01  0.02 0.01  0.03   0.02   0.03   0.01  0.04 0.01 

รวมค่าใช้จ่าย  93.77   76.71  187.70  90.53  237.39 85.32  98.09   78.20  219.35  88.47  276.66 87.12 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -     -     -     -    - -  (0.17)  (0.14)  (0.26)  (0.10) (0.65) (0.20) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  28.47   23.29  19.63  9.47  40.84 14.64  27.18   21.67  28.34  11.43  40.27 12.68 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  6.10   4.99   8.31   4.01  10.33 3.71  7.11   5.67   9.43   3.80  11.21 3.53 

กาํไรสําหรับปี  22.37   18.30  11.32  5.46  30.51 10.97  20.07   16.00  18.91  7.63  29.06 9.15 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน :              

    กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  -  0.77  -  -  0.74  

    ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่  -  -  (0.15)  -  -  (0.15)  



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)                                                                                                     

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 15. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 170 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2559 1/ ปี 2560  ปี 2561 2/ ปี 2559 1/ ปี 2560  ปี 2561 2/ 

(ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -  -  0.62  -  -  0.59  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  22.37   11.32   31.13   20.07   18.91   29.65  

การแบ่งปันกาํไร             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  22.37   11.32   30.51   15.63   15.72   29.68  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการจดัโครงสร้าง

ของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  -      -     -   4.44    2.99   -  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -      -     -   -      0.20   (0.62)  

  22.37   11.32   30.51   20.07   18.91   29.06  

 การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม               

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่   22.37   11.32   31.13   15.63   15.72   30.28  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการจดัโครงสร้าง

ของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  -      -     -   4.44   2.99   -  

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   -      -     -   -      0.20   (0.63)   
 22.37   11.32   31.13   20.07   18.91   29.65  

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน             

   กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาทต่อหุน้)  447.49   35.03   54.66   312.62   48.62   53.17  

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (ลา้นหุน้)  0.05  0.32  0.56  0.05  0.32  0.56  
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับงวด 6 เดือน 

ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

(สอบทาน) (สอบทาน) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้         

     รายไดจ้ากการขาย 126.82 98.12 154.25 96.50 137.93 99.62 182.58 98.31 

     รายไดอ่ื้น 3/ 2.43 1.88 5.60 3.50 0.52 0.38 3.14 1.69 

รวมรายได้ 129.25 100.00 159.85 100.00 138.45 100.00 185.72 100.00 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนขาย 52.19 40.38 75.07 46.96 51.72 37.36 79.72 42.92 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 28.24 21.85 40.86 25.56 36.79 26.57 58.78 31.65 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19.59 15.16 20.45 12.79 21.81 15.75 23.88 12.86 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.01 0.01 0.06 0.04 0.02 0.01 0.22 0.12 

รวมค่าใช้จ่าย 100.03 77.39 136.44 85.36 110.34 79.70 162.60 87.55 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - (0.11) (0.08) (0.12) (0.06) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29.22 22.61 23.41 14.64 28.00 20.22 23.00 12.38 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7.04 5.45 4.61 2.88 7.57 5.46 4.97 2.68 

กาํไรสําหรับงวด 22.18 17.16 18.80 11.76 20.43 14.76 18.03 9.71 

กาํไรสําหรับงวดท่ีไม่รวมรายการพเิศษ 5/ 22.18 17.16 16.55 10.50 20.43 14.76 15.78 8.60 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน :          

    กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  0.71  -  0.63  -  

    ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่  (0.14)  -  (0.13)  -  
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับงวด 6 เดือน 

ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 ม.ค. - มิ.ย. 2561 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

(สอบทาน) (สอบทาน) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 0.57  -  0.50  -  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22.75  18.80  20.93  18.03  

การแบ่งปันกาํไร         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 22.18  18.80  19.76  17.21  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการจดัโครงสร้างของกลุ่ม

บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  -  -  -  

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  0.67  0.82  

 22.18  18.80  20.43  18.03  

 การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  22.75  18.80  20.29  17.21  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยก่อนการจดัโครงสร้างของกลุ่ม

บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  -  -  -  

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -  -  0.64  0.82   
22.75  18.80  20.93  18.03  

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน         

   กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาทต่อหุน้) 4/ 0.24  0.14  0.21  0.12  

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (ลา้นหุน้)  92.98  137.79  92.98  137.79  

หมายเหตุ   1/ ตวัเลขงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2559 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ เป็นตวัเลขปรับปรุงใหม่ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัเพือ่การเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2560 โดยไม่ผา่น

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
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  2/ รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2561 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ ไดมี้การจดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบังบการเงินงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีบริษทัและ

บริษทัยอ่ยไดแ้สดงรายการส่วนลดท่ีเกิดจากค่าบริการจาํหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายให้แก่ซิลลิคฟาร์มาเม่ือมีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยผ่านซิลลิคฟาร์มาเป็น

ค่าใชจ่้ายในการขาย ซ่ึงเดิมเคยแสดงเป็นรายการสุทธิกบัยอดรายไดจ้ากการขาย การจดัประเภทใหม่ดงักล่าวทาํให้รายไดจ้ากการขายและค่าใชจ่้ายในการขายท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จเพิ่มข้ึนจากเดิมในจาํนวนท่ีเท่ากนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร 

 3/ รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหาร (เฉพาะในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562) และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 4/ กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยปรับจาํนวนหุน้สามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
5/ รายการพิเศษ ไดแ้ก่ การกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหารรายหน่ึง จากการท่ีผูบ้ริหารสละสิทธ์ิการรับโบนสัดงักล่าว ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็นรายไดอ่ื้นจาํนวน 

2.25 ลา้นบาท 

 

งบกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 และสาํหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน              

กาํไรสาํหรับงวด  22.37  11.32  30.51 22.18 18.80  20.07  18.91  29.06 20.43 18.03 

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก

กิจกรรมดาํเนินงาน           

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง)   -     4.32  0.33 0.08 (0.28)  -     4.32  0.55 0.08 (0.03) 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง)   -     1.80  0.82 (0.13) (0.75)  -     2.57  0.96 (0.84) (1.35) 

ประมาณการรับคืนสินคา้ - - 0.25 - 1.04 - - 0.44 - 1.12 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร   -     0.06  0.98 0.32 -  -     0.06  1.06 0.32 - 

ค่าเส่ือมราคา   1.40   0.82  1.61 0.78 0.77  1.44   0.90  1.75 0.82 0.84 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน   -     0.01  0.04 0.02 0.13  0.05   0.06  0.09 0.05 0.14 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน   -     0.05  (0.15) 0.06 (0.07)  -     0.05  (0.15) 0.06 (0.07) 

ดอกเบ้ียรับ   (0.27)  (0.28) (0.09) (0.05) (0.10)  (0.27)  (0.28) (0.10) (0.05) (0.10) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน   0.69   0.61  0.42 0.22 0.32  0.71   0.64  0.49 0.26 0.45 

ค่าใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 18.27 - - - - 18.27 - - - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   0.03   0.03  0.02 0.01 0.06  0.03   0.03  0.04 0.01 0.23 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 1.41 - - - - 0.33 - - 

ส่วนแบ่งผล (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -     -    - - -  0.17   0.26  0.65 0.11 0.12 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   6.10   8.31  10.33 7.04 4.61  7.11   9.43  11.21 7.57 4.97 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน   30.32   45.32  46.48 30.53 24.53  29.31   55.22  46.38 28.82 24.35 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง            

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน   (18.14)  (13.49) (37.29) (15.42) (32.97)  (7.33)  (26.99) (50.22) (6.26) (25.32) 

สินคา้คงเหลือ    (4.00)  (2.98) (36.58) (15.58) 3.65  (14.68)  2.86  (41.07) (21.22) (6.69) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    (0.40)  0.77  (1.08) 0.16 (1.59)  (0.16)  0.25  (0.61) 0.36 (1.62) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    (0.34)  (0.12) 0.06 0.01 (0.27)  (0.34)  (0.12) 0.06 0.01 (0.27) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   23.55   (15.17) 45.92 17.56 (19.20)  24.88   (13.32) 52.33 19.10 (14.31) 

หน้ิสินหมุนเวียนอ่ืน    0.66   0.80  0.45 (0.67) (0.53)  0.77   0.76  0.58 (0.70) (0.45) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน  31.65   15.13  17.96 16.59 (26.38)  32.45   18.66  7.45 20.11 (24.31) 

รับดอกเบ้ียรับ - - - - 0.01 - - - - 0.01 

จ่ายภาษีเงินได ้  (6.62)  (6.26) (12.28) (6.18) (3.07)  (7.26)  (7.20) (13.64) (6.91) (3.46) 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน  25.03   8.87  5.68 10.41 (29.44)  25.19   11.46  (6.19) 13.20 (27.76) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน           

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง        (0.01)  0.21  (0.07) (0.07) (0.01)  (0.01)  0.21  (0.07) (0.07) (0.01) 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง             -     (0.55) (0.36) (0.36) -  -     (0.55) (0.76) (0.36) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กรรมการ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      (22.63)  25.81  - - -  (22.63)  25.81  - - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  - - (2.40) - (2.00) - - - - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง             -     (0.30) (0.01) 0.03 0.09  -     (0.30) (0.01) 0.03 0.09 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม        (6.25) - - - -  (6.25) - - - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (2.75) (2.40) (2.40) - -  (2.75) - - - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร             -     1.12  2.38 0.84 -  -     1.12  2.38 0.84 - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร         (0.99)  (4.08) (8.84) (3.41) (0.10)  (1.25)  (4.13) (9.22) (3.74) (0.10) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            -     (0.14) - - (1.47)  (0.06)  (0.14) - - (1.56) 

รับดอกเบ้ียรับ         0.02   0.55  0.09 0.05 0.01  0.02   0.56  0.10 0.05 - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน   (29.86)  19.87  (11.61) (5.32) (3.48)  (30.18)  19.83  (7.58) (3.25) (1.58) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน   -     -     -    - -  -     -     -    - 6.00 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -     -     -    - -  -     -     -    - (10.00) 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืจากกรรมการ   -     -    - -   -     (0.06) - (0.06) - 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน    (0.11)  (0.11) (0.06) (0.06) -  (0.11)  (0.11) (0.06) - - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ี - - - - 10.00 - - 11.60 - 10.00 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 ปี 2559 1/ ปี 2560 ปี 2561 2/ ม.ค. - ม.ิย. 2561 ม.ค. - ม.ิย. 2562 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

เก่ียวขอ้งกนั  

เงินสดรับจากค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน   -     35.00  25.00 25.00 15.00  -     35.00  26.60 25.00 15.00 

จ่ายเงินปันผล   -     (36.40) (28.00) (28.00) (11.57)  -     (36.40) (28.00) (28.00) (11.57) 

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย   (0.02)  (0.01) - (0.01) (0.02)  (0.02)  (0.01) - - (0.16) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน  (0.13)  (1.52) (3.06) (3.07) 13.41  (0.13)  (1.58) 10.14 (3.06) 9.27 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ  (4.96)  27.22  (8.99) 2.02 (19.51)  (5.12)  29.71  (3.63) 6.89 (20.07) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  9.07   4.11  31.33 31.33 22.34  11.49   6.37  36.08 36.08 32.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  4.11   31.33  22.34 33.35 2.83  6.37   36.08  32.45 42.97 12.38 

หมายเหตุ  1/ ตวัเลขงบกระแสเงินสด ปี 2559 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ เป็นตวัเลขปรับปรุงใหม่ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัเพื่อการเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2560 โดยไม่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

 2/ รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2561 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ ไดมี้การจดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้สดงรายการส่วนลดท่ี

เกิดจากค่าบริการจาํหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายให้แก่ซิลลิคฟาร์มาเม่ือมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นซิลลิคฟาร์มาเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ซ่ึงเดิมเคยแสดงเป็นรายการสุทธิกบัยอดรายไดจ้าก

การขาย การจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ดงักล่าวทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และการเปล่ียนแปลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเปล่ียนแปลง

ไปจากงบการเงินเดิม แต่ไม่มีผลกระทบต่อรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ม.ค. - มิ.ย. 

2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ม.ค. - มิ.ย. 

2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)          

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง  (เท่า)  2.08   3.74  2.19 2.78  2.06   3.65  2.02 2.32 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  (เท่า)  0.97   3.29  1.45 1.90  0.66   3.04  1.38 1.52 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เท่า)  1.31   0.35  0.13 (0.98)1/  1.12   0.40  (0.11) (0.66)1/ 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้   (เท่า)  11.06   7.51  5.26 3.581/  17.72   9.23  4.97 3.651/ 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั)  32.54   47.91  68.50 100.51  20.31   38.98  72.49 98.59 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  (เท่า)  12.31   9.42  4.25 3.501/  4.06   5.54  3.52 2.721/ 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  29.25   38.21  84.72 103.00  88.62   65.00  102.14 132.46 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)  7.83   10.11  4.62 3.921/  6.13   9.88  4.41 3.451/ 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย  (วนั)  45.96   35.61  77.91 91.88  58.72   36.45  81.55 104.45 

วงจรเงินสด  (วนั)  15.83   50.50  75.31 111.63  50.22   67.54  93.07 126.60 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํา

กาํไร  (Profitability Ratio)          

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%)  61.24   58.21  57.74 51.33  68.51   59.86  60.53 56.34 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%)  20.85  7.21  13.13 11.59  21.30  11.31  12.69 11.06 

อตัรากาํไรอ่ืน  (%)  3.12   2.45  1.79 3.50  0.67   0.26  0.24 1.69 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร  (%)  101.38   60.80  15.83 (164.75)  94.91   40.95  (15.39) (137.43) 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%)  18.30   5.46  10.97 11.76  16.00  7.63  9.15 9.71 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%)  68.78   19.58  35.49 33.831/  53.61   28.52  34.15 31.051/ 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)          

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%)  42.80   13.39  23.51 21.781/  27.56  17.04  19.78 16.881/ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)  513.95   222.34  380.79 390.031/  450.47   347.54  352.92 363.931/ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า)  2.34   2.45  2.14 1.851/  2.21   2.69  2.12 1.821/ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

(Financial Policy Ratio)          

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า)  0.73   0.30  0.66 0.47  0.75   0.33  0.83 0.65 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  (เท่า) 1,056.00   505.33  899.00 (438.50) 1,082.67   623.00  187.25 (104.65) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  (เท่า) 3.39   0.20  0.13 (1.94) 3.27   0.26  (0.16) (1.19) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 162.72 247.35 37.92 - 181.37 148.07 39.81 - 

อตัราส่วนอ่ืนๆ          

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 2/ (บาท) 4.37 0.90 0.77 0.76 4.57 0.98 0.82 0.80 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 2/ (บาท) 2.24 0.18 0.27 0.14 1.56 0.24 0.27 0.12 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินงวด 2/ (ลา้นหุน้) 10.00 80.00 130.00 160.00 10.00 80.00 130.00 160.00 

หมายเหตุ  :  1/   ปรับการคาํนวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ 
2/  ปรับการคาํนวณเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาทเท่ากนัทุกงวด  

 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)                                                                                                     

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์/ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 15. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั หนา้ 178 

 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั ในกรณีไม่รวมรายการพเิศษ 1/ 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ม.ค. - มิ.ย. 2562 ม.ค. - มิ.ย. 2562 

อตัรากาํไรอ่ืน  (%) 2.13 0.49 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 10.50 8.60 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 29.782/ 31.052/ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 19.172/ 16.882/ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 345.192/ 320.542/ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.832/ 1.802/ 

หมายเหตุ  1/ คาํนวณเฉพาะอตัราส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยอา้งอิงจากกาํไรสาํหรับงวดท่ีไม่

รวมรายการพิเศษ ไดแ้ก่ การกลบัรายการโบนสัคา้งจ่ายผูบ้ริหารรายหน่ึงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 
 2/   ปรับการคาํนวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ 
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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

ล้านบาท
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247.95
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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 ผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ล้ียง MARIA (ผลิตภณัฑ์ออกใหม่เร่ิมจาํหน่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561) และผลิตภณัฑ์สําหรับ 

ปศุสตัวห์ลายผลิตภณัฑร์วมกนั 

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 สาเหตุหลกัมาจากค่าส่ือโฆษณาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการทาํ

โฆษณาเพ่ือโปรโมทสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั ทั้งสินคา้เดิมและสินคา้ใหม่ท่ีเร่ิมจาํหน่ายในปี 2561 โดยมีการจ่ายค่า

ผลิตส่ือโฆษณาสาํหรับออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์และการจ่ายค่าส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น การซ้ือเวลาสาํหรับโฆษณาผ่าน

สถานีโทรทศัน์ การซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาทางส่ือออนไลน์ การจ่ายค่าสนบัสนุนบทความในหนงัสือและนิตยสารต่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานขายเพ่ิมข้ึน จากการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนตามจาํนวนพนกังานขายท่ีเพ่ิมข้ึน และค่า

คอมมิชชัน่พนกังานขายท่ีเพ่ิมข้ึนตามความสามารถในการทาํยอดขายไดต้ามท่ีกาํหนด นอกจากน้ี ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 

เป็นต้นมา ค่าใช้จ่ายในการขายยงัมีค่าตอบแทนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับซิลลิคฟาร์มาเพ่ือให้ซิลลิคฟาร์มา

ดาํเนินการบริหารจดัการคลงัสินค้า การขายสินค้า การจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกค้า และการรับชาํระเงินค่าสินคา้  รวมทั้ ง

ค่าตอบแทนจากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัในช่องทางร้านขายยาอิสระภายในประทศ 

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  
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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 - 

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 ลา้นบาท 

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
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บนัทึกบญัชีไวใ้นงวดเดียวกนัของปี 2561 จาํนวนประมาณ 4.15 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการถูกประเมินอากร

นาํเขา้ 

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 
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ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายจาก

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จาํนวน 18.27 ลา้นบาท เน่ืองจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 

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  
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(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 

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 
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 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 

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 
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- 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     

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 
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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 

   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

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 โดยมีการตั้งค่าเผือ่

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

- 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 
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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 

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   
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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 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

15.62 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมชนิดของสินคา้ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจาํหน่ายมากข้ึน ทาํให้ตอ้งมีสต็อกในแต่ละชนิด

สินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน  

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 บริษทัจะตั้งสาํรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ท่ีร้อยละ 

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 
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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

ต่อการขายให้กับลูกค้าตามช่องทางต่างๆ ประกอบกับมีสินค้าท่ีวางจําหน่ายในร้านโมเดิร์นเทรดบางรายหรือร้าน            

เพท็ช็อปบางรายเป็นการฝากขาย (Consignment) ยงัคงนบัเป็นสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงทาํให้ระยะเวลา

ขายสินคา้โดยเฉล่ียเพิ่มข้ึน  

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 
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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  

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  
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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

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 
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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 

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
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เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายหน่ึง ซ่ึงเดิมในปี 2560 บริษทัเพิ่งเร่ิมเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้จึงตอ้งซ้ือสินคา้ดว้ยเงินสดเท่านั้น 

จึงทาํให้บริษทัสามารถยืดระยะเวลาการจ่ายชาํระเงินและทาํให้บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้คงคา้งเพ่ิมข้ึน สําหรับ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 เจ้าหน้ีการค้าลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์บาง

ประเภท เพ่ือใหมี้สินคา้คงเหลือในสตอ็กในปริมาณท่ีเหมาะสม  

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 

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 
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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

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 อย่างไรก็ตามใน   

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินระยะสั้นจากกรรมการของบริษทั (ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 ลา้น

บาท เพ่ือใชใ้นการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ระยะเวลา 1 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 

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

สั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 11.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.83 ของหน้ีสิน

รวม  

เงินกู้ยืมจากบุคคลอ่ืน 

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

รวม โดยเป็นเงินท่ีบริษทัย่อย (อินเตอร์เวทตา้) กูย้ืมจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใชใ้นการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น โดยการออก   

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 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 
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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 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในแต่ละปีดงักล่าว 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  

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 
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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 

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 
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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

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 เงินท่ีบริษทัย่อย (อินเตอร์เวทตา้) กูย้ืมจากกรรมการของบริษทั (ดร.    

ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 ลา้นบาท และเงินท่ีบริษทัย่อย (อินเตอร์เพ็ททรินา) กู้ยืมจากเอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส 

จาํนวน 1.60 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินจ่ายปันผลจาํนวน 28.00 ลา้นบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เงินสดสุทธิ
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ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 9.27 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดท่ีบริษทัไดม้าจากเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนัของบริษทั (ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร) จาํนวน 10.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืมเงินระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนจาํนวน 6.00 

ลา้นบาท และเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 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  

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
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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

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 
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ประกอบกบัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพสูง สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ทาํให้บริษทัมีฐานลูกคา้ของผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนในทุกช่องทางการจาํหน่าย และมียอดขายท่ีเติบโตเพิ่มข้ึน 

บริษทัอาจมีความเส่ียงหากมีผลกระทบในทางลบเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ี

บริษทัมิอาจควบคุมได ้เช่น การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและกระแสนิยมของผูบ้ริโภค ความนิยมต่อตราสินคา้ท่ีลดลง 

ภาวะการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึน สินคา้ทดแทน การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจและความพิถีพิถนัในการจบัจ่ายใชส้อยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตลอดจนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จในทางลบต่อผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ

ดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัใหล้ดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

อยา่งก็ตาม บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัอยา่งมากกบัคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์

จากการใช้มากท่ีสุด อีกทั้งไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความ

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 เน่ืองจากเจา้ของตราสินคา้ดังกล่าวจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ อย่าง
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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

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 271.87 ลา้นบาท (สมมติฐานส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เฉล่ียหลงัเพ่ิมทุน คาํนวณจากค่าเฉล่ียของ

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ ณ ส้ินปี 2561 ท่ีเท่ากบั 100.55 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้หลงัเพ่ิมทุนท่ีเท่ากบั 443.18 

ลา้นบาท อา้งอิงจากส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ซ่ึงเท่ากบั 121.18 ลา้นบาท บวกดว้ยเงิน

เพิ่มทุนท่ีราคาเสนอขายเท่ากบั 7.00 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากบั 322.00 ลา้นบาท) จะไดอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 

12.66 

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 ้ 
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ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 

1.  รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

 ผูเ้สนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีช่ือภาษาอังกฤษว่า INTER 

PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED มีสํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี  140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้ น 9 ถนนสีลม      

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ เบอร์โทรศพัท ์02-634-0225 ประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ให้กบั

ประชาชน จาํนวน 46,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและ

ชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ดงัน้ี 

1.1  ลกัษณะสําคญัของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์  : บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

   Inter Pharma Public Company Limited 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  : หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

จาํนวนท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขาย        :  46,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจํานวนหุ้นสามัญท่ี

ออกและชาํระแลว้ของบริษทั ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทุนในคร้ังน้ี  

ระยะเวลาเสนอขาย  : 28 ตุลาคม 2562 จนถึง 30 ตุลาคม 2562 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  : 0.50 บาท 

 ราคาท่ีเสนอขายหุน้ละ  :  7.00 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้สามญัใหม่ท่ีเสนอขาย : 322,000,000 บาท 

1.2      สัดส่วนการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์จาํนวน 46,000,000 หุ้น 

ในราคาหุน้ละ 7.00 บาท ซ่ึงมีสดัส่วนการเสนอขายหุน้สามญัเป็นดงัน้ี 

เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย : ประมาณ 34,500,000 หุน้ (ประมาณร้อยละ 75) 

เสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ย : ไม่เกิน 4,600,000 หุน้ (ไม่เกินร้อยละ 10) 

เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย : ไม่เกิน 6,900,000 หุน้ (ไม่เกินร้อยละ 15) 

ทั้งน้ี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลง

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนแต่ละประเภทขา้งตน้ หรือเปล่ียนวิธีการในการจดัสรรหุน้สามญั รวมถึงวิธีการรับ

ชาํระเงินค่าจองซ้ือ ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหก้ารจองซ้ือหุน้คร้ังน้ีประสบความสาํเร็จในการขายสูงสุด 

การเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีไม่ไดเ้ป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป เน่ืองจาก

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายคร้ังน้ีมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อนกัลงทุนรายยอ่ยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไปใน

วงกวา้ง 
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นิยามท่ีใชใ้นการพิจารณาประเภทของนกัลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่าย หมายถึง ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลตามดุลยพินิจ

ของผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีเป็นหรือเคยเป็นลูกคา้ หรือบุคคลท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้ เช่น ลูกคา้ท่ีทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ลูกคา้ดา้น

วาณิชธนกิจ ลูกคา้ท่ีทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน เป็นตน้ หรือผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษทัคู่คา้ ผูใ้หค้าํปรึกษาทาง

ธุรกิจ ผูใ้ห้การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลทางธุรกิจ และผูแ้นะนาํลูกคา้/ธุรกิจ เป็นตน้ หรือบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย 

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทั้งท่ีติดต่อในอดีต หรือผูท่ี้ติดต่อในปัจจุบนั รวมถึงผูท่ี้เขา้ร่วมฟังการนาํเสนอขอ้มูลของบริษทั และ

ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผูถื้อหุ้น และ/หรือผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบุคคลขา้งตน้ท่ีจองซ้ือหุ้นผ่านผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6.2 ตามเกณฑ์การจดัสรรของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง 

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ยของตนเอง รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทธ. 27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการจัดจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ฉบับลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 

40/2557 เร่ืองการจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสาร

ทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)   

สาํหรับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย และรับประกนั

การจาํหน่ายจะรวมถึงนักลงทุนสถาบนัท่ีเคยเป็น หรือเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

หรือท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตอ้งการชกัชวนให้เป็นลูกคา้ในอนาคตท่ีจองซ้ือหุ้นผ่านผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ดว้ย 

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้งทุนประเภทสถาบนัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัผา่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนั

การจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ธนาคารพาณิชย ์

(ข)  บริษทัเงินทุน 

(ค)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของตนเองหรือเพ่ือการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพ่ือการจดัการ

โครงการลงทุนท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร์ 

(ง)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

(จ)  บริษทัประกนัภยั 

(ฉ)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั้งข้ึน 

(ช)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ซ)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(ฌ)  กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(ญ)  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(ฎ)  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

(ฏ)  กองทุนรวม 

(ฐ)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 
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โดยนกัลงทุนสถาบนัดงักล่าวจะตอ้งจองซ้ือหุน้ผา่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านั้น โดยนกัลงทุนสถาบนัสามารถซ้ือหุ้นไดต้ามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.7.1 และในการจดัสรรหุ้นให้แก่

นกัลงทุนสถาบนัจะอยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซ่ึงทาํคุณประโยชน์ ให้

คาํแนะนาํ หรือให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจหรือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มแก่บริษทั และ/หรือ 

บริษทัย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทั เช่น ผูท่ี้มีความสําคญัทางการคา้ ลูกคา้ 

คู่สัญญา ผูจ้ดัหาสินคา้/บริการ (Suppliers) บริษทัคู่คา้ ผูจ้ดัหาแหล่งเงินทุน สถาบนัการเงินท่ีติดต่อ ผูใ้หค้าํปรึกษาทางธุรกิจ

ด้านบัญชี ด้านการตลาด เป็นตน้ ผูใ้ห้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผูแ้นะนําลูกค้าและธุรกิจ เป็นตน้ ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติหลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้น

ใหก้บัผูมี้อุปการคุณท่ีสร้างประโยชน์อยา่งชดัเจนใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย เช่น ลูกคา้ เป็นตน้ ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทของผู้มีอุปการคุณ ความหมาย 

1. ลูกคา้/คู่สญัญาทางการคา้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงบริษทั และบริษทัยอ่ย ใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั เช่น 

โรงพยาบาล คลีนิก เป็นตน้  

2. ผูแ้นะนาํลูกคา้หรือโอกาสทางธุรกิจ บุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึงแนะนาํลูกคา้หรือโอกาสทางธุรกิจ ใหแ้ก่บริษทั 

และบริษทัยอ่ย   

3. ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ/สินคา้  (Supplier) 

หรือใหบ้ริการ 

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงจดัหาและจาํหน่ายวตัถุดิบ/สินคา้ (Supplier) เช่น 

บริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑสุ์ขภาพและความงาม เป็นตน้ 

4. ผูใ้หค้วามช่วยเหลือทางธุรกิจ บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีบริษทั และบริษทัย่อย พิจารณาแลว้ว่าสามารถให้

ความช่วยเหลือบริษทั และบริษทัยอ่ยในการประกอบธุรกิจ เช่น ผูใ้ห้ความ

ช่วยเหลือดา้นแหล่งเงินทุน ผูใ้หบ้ริการวิชาชีพ เป็นตน้ 

โดยผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ยขา้งตน้ จะตอ้งจองซ้ือหุ้นผา่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนั

การจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 6.7.2 และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่

ผูมี้อุปการคุณของบริษทั จะอยู่ในดุลยพินิจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีได้มอบหมายจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.6.2  

                กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหาร ของบริษทั จะไม่ใชสิ้ทธิในการจองซ้ือสามญัคร้ังน้ี  

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขาย จาํนวน 46,000,000 หุ้นในคร้ังน้ี มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกบัหุ้น

สามญัเดิมของบริษทัทุกประการ 

1.4  ตลาดรองของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

บริษทั จะนาํหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ซ่ึงบริษทัได้

ยื่นคาํขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
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2562 และบริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั ในเบ้ืองตน้แลว้

เห็นว่าบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพยฯ์ เร่ือง การรับหลักทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผย

สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ” 

พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เวน้แต่คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นให้แก่นกั

ลงทุนรายยอ่ย ซ่ึงบริษทั จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นสามญัรายยอ่ยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของ

ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ และผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุ้นไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 

ภายหลงัจากท่ีบริษทั ไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย ผูมี้อุปการคุณของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั แลว้ จะทาํให้บริษทั มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย

ดงักล่าว และบริษทั จะดาํเนินการให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รับหุ้นของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ ต่อไป  

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน “ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2558 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดเร่ืองการห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งขายหุ้นและหลกัทรัพยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยอา้งอิงขอ้บังคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 โดยกําหนดห้ามผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัท เสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์อาจเป็นหุ้นจาํนวนรวมกนัร้อยละ 55 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั

ต่อประชาชนในคร้ังน้ีออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษทั เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นของบริษทั ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน 

ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามดงักล่าวสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจาํนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ี

ถูกสัง่หา้มขายดงักล่าว และสามารถขายหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ไดเ้ม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
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2.  ข้อจํากดัการโอนหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

หุ้นสามัญของบริษัท ย่อมโอนกันได้อย่างโดยเสรีโดยไม่มีข้อจาํกัด และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในขณะใด

ขณะหน่ึงตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยการโอนหุ้น

รายใดท่ีจะทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วของบริษทั เกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นราย

นั้นได ้ 

การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผูรั้บโอน และลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบั

ผูรั้บโอน และทาํการส่งมอบใบหุ้นดงักล่าวให้แก่ผูรั้บโอน การโอนหุ้นจะใชย้ืนยนับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บคาํร้องขอให้

ลงทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ แต่จะใช้ยืนยนับุคคลภายนอกได้เม่ือบริษทัได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไวใ้นสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุ้นแลว้เท่านั้น เม่ือบริษทัพิจารณาแลว้ว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้บริษทัลงทะเบียนการโอน

หุ้นดงักล่าวภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ หรือหากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ให้บริษทั 

แจง้แก่ผูย้ืน่คาํร้องขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ 

หากหุ้นของบริษทั ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ให ้

การโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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3.  ท่ีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

การกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ในคร้ังน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น 

(Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งน้ี ราคาหุ้นสามญัท่ีเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิ

ต่อหุ้นเท่ากบั 53.85 เท่า ซ่ึงคาํนวณจากผลประกอบการของบริษทั ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 

ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 26.66 ลา้นบาท เม่ือหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ภายหลงั

การเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี เท่ากับ 206.00 ลา้นหุ้น (Fully diluted) จะไดก้าํไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.13 บาท อย่างไรก็ตาม 

อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เฉล่ียในช่วงเวลา 12 เดือนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี     

18 ตุลาคม 2562 ของบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกนักบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เท่ากบั 25.03 เท่า  

ทั้ งน้ี อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิ (P/E ratio) ดังกล่าว คาํนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยท่ียงัมิได้

พิจารณาถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีนกัสําคญัท่ีนกัลงทุนควรพิจารณาประกอบการตดัสินใจใน

การลงทุน 
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4.  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

 ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย จึงเปรียบเทียบ

อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เฉล่ียของบริษทั จดทะเบียนท่ีดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกบัการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั จาํนวน 2 บริษทั โดยเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิต จา้งผลิต นําเขา้ และ/หรือเป็นตัวแทนจาํหน่าย

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและนวตักรรมความงาม ไดแ้ก่ 

1. บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) (“MEGA”)  

2. บริษทั เอเชียน ไฟยโ์ตซูติคอลส์ จาํกดั (มหาชน) (“APCO”) 

โดยอตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 

2561 ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 ของบริษทัจดทะเบียนท่ีดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 25.03 เท่า โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

บริษัท ช่ือย่อ

หลกัทรัพย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรม ราคา1 

(บาท) 

P/E ratio2 

(เท่า) 

บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ 

จาํกดั (มหาชน) (“MEGA”)  
MEGA SET / บริการ/พาณิชย ์ 33.14 24.34 

บริษทั เอเชียน ไฟยโ์ตซูติ

คอลส์ จาํกดั (มหาชน) 

(“APCO”) 

APCO 
SET / สินคา้อุปโภคบริโภค/

ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์
3.89 25.72 

เฉลีย่ 25.03 

ท่ีมา: SETSMART  

หมายเหตุ:     

1. เป็นราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัซ่ึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าการซ้ือขายหารดว้ยปริมาณการซ้ือขาย 

2. เป็น P/E ratio เฉล่ีย คาํนวณจากขอ้มูลการซ้ือขายยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 โดยราคาหุ้น (P) เป็น

ราคาซ้ือขายของหุ้นในช่วงเวลานั้นๆ และกาํไรสุทธิ (E) เป็นกาํไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือนล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 ถึงไตรมาส 

2 ปี 2562) 
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5.  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

- ไม่มี - 
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6.  การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดวิธีการจองซ้ือหุ้นสามญัและวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีฉบบัน้ีตามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ ทั้งน้ี เพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จ

สูงสุด โดยการกระทาํดงักล่าวจะอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นธรรม 

6.1  วธีิการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ี เสนอขายโดยผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 

6.2  ผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

6.2.1  ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส  

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 (สาํนกังานใหญ่)  

โทรศพัท ์02-648-1111 

โทรสาร 02-648-1050 

6.2.2  ผู้จัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส 8, 12  

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10300 

โทรศพัท ์02-672-5999 

โทรสาร 02-648-5888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์02-658-8888 

โทรสาร  02-658-8654 

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20  

ถนนวิทย ุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์02-205-7000 

โทรสาร  02-205-7171 
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บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 

942/81 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2  

ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์02-660-6688 

6.3  เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

6.3.1  เง่ือนไขในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) ไดต้กลงมอบหมายให้ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็น

ผูด้าํเนินการจดัจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงจะเสนอขายต่อประชาชนจาํนวน 46,000,000 หุน้ ตามราคาท่ีปรากฏ

ในข้อ 1 โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามข้อ 6.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาํหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการ

จาํหน่ายอยา่งแน่นอนทั้งจาํนวน (Firm Underwriting) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนั

การจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจาํหน่ายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี เม่ือ

เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นการเงิน การเมือง เศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา การ

ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือเหตุการณ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรับประกนัการจาํหน่ายพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแลว้เห็นว่าอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการกาํหนดราคา 

และหรือมูลค่าหลกัทรัพย ์และอาจมีผลกระทบต่อความสาํเร็จในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีอยา่งนยัสาํคญั หรือ 

(ข) เม่ือบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญัใด ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ค) เม่ือมีคาํสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ศาลไทย หรือรัฐบาล หรือส่วนงานหรือหน่วยงานราชการใดๆ ให้หยุด

หรือระงบั หรือยติุ หรือคาํสั่งใดๆ ในลกัษณะเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์แบบแสดงรายการขอ้มูล หรือ

หนงัสือช้ีชวน  

 ทั้งน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดัจาํหน่ายหุ้นสามญัดังกล่าวขา้งตน้จะ

เป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting 

Agreement) 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจดัจาํหน่ายหุ้นในคร้ังน้ี

จากเหตุใดเหตุหน่ึงตามขอ้กาํหนดขา้งตน้ หรือเหตุอ่ืนท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

(Underwriting Agreement) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายแต่ละรายจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือทั้ง

จาํนวนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือแต่ละรายท่ีจองซ้ือหุน้สามญั ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.9 
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6.3.2  ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายให้แก่

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9,660,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยค่าตอบแทน

ท่ีจะชาํระดงักล่าวจะเป็นไปตามสญัญาแต่ตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement)  

6.3.3  ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นสามัญท่ีบริษัทจะได้รับ 

จาํนวนเงินค่าหุน้สามญัท่ีบริษทัจะไดรั้บหลงัหกัค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 

หุน้สามญัจาํนวน 46,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 7 บาท 322,000,000 บาท 

หกั ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 17,517,570 บาท 

จาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัจะไดรั้บ 304,482,430 บาท 

จาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัจะไดรั้บต่อหุน้ 6.62 บาท 

6.4  ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์1 

ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 200,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมในการยืน่คาํขอใหรั้บหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 25,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 193,200 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ 23,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน2    66,370 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 9,660,000 บาท 

ค่าพิมพห์นงัสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหุน้ และเอกสารอ่ืนๆ โดยประมาณ 50,000 บาท 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยประมาณ 7,300,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ท้ังส้ิน 17,517,570 บาท 

หมายเหตุ :  1 ค่าใชจ่้ายขา้งตน้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 

 3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมถึงค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

   เป็นตน้ 

6.5  วธีิการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้น 

สาํหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้สํานักงานของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

สาํหรับผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 
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 สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

ทั้งน้ี บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย นักลงทุนสถาบนั และผูมี้อุปการคุณของบริษทัสามารถดาวน์โหลด 

(Download) หนงัสือช้ีชวนซ่ึงมีขอ้มูลไม่แตกต่างจากหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) จากเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ีไดก่้อนทาํการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

6.6  วธีิการจัดสรรหลกัทรัพย์ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี แบ่งเป็นการจดัสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในขอ้ 1.2 ไดแ้ก่  

(1) บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวนประมาณ 34,500,000 หุ้น (2) ผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัย่อย

จาํนวนไม่เกิน 4,600,000 หุ้น และ (3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 6,900,000 

หุ้น ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทั้งน้ี สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย

จะเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั  

นอกจากน้ีการจดัสรรหุน้โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะอยูภ่ายใตเ้กณฑด์งัน้ี 

1.  ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะไม่จดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดท่ีกาํหนด

ไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทธ.27/2559 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่าย

หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะจดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลท่ีมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไม่เกินกรอบท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่

ประเภทหุ้นและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

2. ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีจดัสรรให้แก่นกัลงทุนในแต่ละประเภท เพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จในการขายสูงสุด 

โดยการเสนอขายหุน้สามญัในคร้ังน้ีจะไม่มีการจดัสรรหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายยอ่ย 

3. ภายหลงัจากการปิดรับจองซ้ือหุ้นสามัญสําหรับผูจ้องซ้ือในแต่ละประเภท ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกันการจาํหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมเติมสําหรับผูจ้องซ้ือประเภทใดประเภทหน่ึง หรือ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหน่ึง ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวโดยปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะมี

การแจง้ข่าวใหน้กัลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบโดยทัว่กนัทางส่ือต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

4.  การจัดสรรหุ้นสามัญในคร้ังน้ีเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติท่ีกาํหนดตามข้อ 4 (3) เร่ือง 

การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ 

การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลง

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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6.6.1  วธีิจัดสรรหุ้นสามัญจํานวนประมาณ 34,500,000 หุ้น ให้แก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจําหน่าย 

การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย ให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

ตามขอ้ 6.2 โดยจะทาํการจดัสรรหุน้สามญัให้แก่บุคคลใดในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นสามญั

ให้แก่บุคคลใดก็ได ้หากผูจ้องซ้ือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 6.7.1 และหากยอดการจองซ้ือหุ้นสามญัของผูจ้องซ้ือท่ี

เป็นบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ขอ

สงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุน้ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

6.6.2 วธีิจัดสรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกนิ 4,600,000 หุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 

การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยจะทาํการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลผูท่ี้มีลกัษณะ

การอุปการคุณตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูมี้อุปการคุณท่ีไดรั้บการอนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด

กไ็ด ้หากผูจ้องซ้ือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 6.7.2 และหากยอดการจองซ้ือหุ้นของผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูมี้อุปการคุณของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวน

สิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุน้ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

6.6.3 วธีิจัดสรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 6,900,000 หุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ไดมี้มติจดัสรรหุ้นจาํนวนไม่เกิน 6,900,000 

หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจในการจดัสรรหุน้ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเหลือจากการจดัสรรให้แก่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัและบริษทัยอ่ย นั้น บริษทัจะนาํไปจดัสรรเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป รวมกบัหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนท่ีบริษทัจะจดัสรรเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปต่อไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ี

เหลือจากการจดัสรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย น้ี จะเป็นราคาเสนอขายเดียวกนักบั

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีบริษทัจดัสรรต่อประชาชนทัว่ไป 

การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดม้อบหมาย หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยจะทาํการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใด ในจาํนวนมากน้อย

เท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได ้หากผูจ้องซ้ือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 6.7.3 และหาก

ยอดการจองซ้ือหุน้ของผูจ้องซ้ือท่ีเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด

แลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุ้น

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

                อยา่งไรกต็าม กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ใชสิ้ทธิในการจองซ้ือสามญัคร้ังน้ี       
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6.7  วนัและวธีิการจองและการชําระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญ 

6.7.1  สําหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจําหน่าย 

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ผูจ้องซ้ือจะต้องจองซ้ือหุ้นสามัญขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้น และจะตอ้งเพ่ิมเป็นทวีคูณของ 100 หุ้นโดย 

ผูจ้องซ้ือตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซ้ือเป็น

นิติบุคคล ใบจองซ้ือหุ้นจะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล    (ถา้มี) 

และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 

-  ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชนให้แนบสําเนาทะเบียนบา้นหน้าท่ีมีเลขประจาํตวั

ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้ง

แนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสําเนา

ทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พร้อมให้ผูป้กครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง และ/หรือ กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาวท่ี์มีบตัร

ประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง (บิดา/มารดา 

หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พร้อมใหผู้ป้กครองลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

-  ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอายพุร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซ้ือหุ้นได้

โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย)   

-  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย

กระทรวงพาณิชยอ์ายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล

นั้น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนา

หนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ งบริษัท

(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู ้มีอ ํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้ น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

แนบสาํเนาใบต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง สาํเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทั้งหมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บ

การรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซ้ือ และแนบสาํเนาใบต่างดา้ว 

หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

- ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอาํนาจให้ผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการ

จองซ้ือแทน: สําเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูจ้องซ้ือมอบอาํนาจให้ผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซ้ือแทนพร้อม

แนบสําเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทั้งน้ี เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซ้ือท่ีระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่
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กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูจ้องซ้ือหรือผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ 

(แลว้แต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างดา้ว เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ

เปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้า่นขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาํเนินการจัดทาํแบบ

ประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ก่อนการจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือดงักล่าวไม่ตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ีหากไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผูจ้องซ้ือจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง 

ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซ้ือ 

- กรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือ

ขายหลกัทรัพยห์รือเปิดบัญชีอ่ืนๆ กับผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และทั้งนิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ

ดงักล่าว และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารไดผ้่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั

ลู ก ค้ า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) แ ล ะ ไ ด้ ดํ า เนิ น ก าร จัด ทํ าแ บ บ ป ร ะ เมิ น

ความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการ

จองซ้ือ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดังกล่าวไม่จาํเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และ/หรือ

กรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดงักล่าวจะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง 

ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุน้ 

- กรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคท่ี์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้อง

ซ้ือตอ้งกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน” พร้อมลงลายมือช่ือผู ้จองซ้ือให้แก่ผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” และหากผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล

ตอ้งกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมดว้ย 

- การจองซ้ือผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ัด

จาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้บริการจองซ้ือหุ้นผ่านระบบน้ีได ้ไดแ้ก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์

หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ตามท่ีระบุในขอ้ 6.2 ซ่ึงผ่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพ่ือ

ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํ

แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ก่อนการจองซ้ือ โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผ่านระบบออนไลน์ท่ีรัดกุมเพียงพอ 

สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซ้ือไดโ้ดยใชช่ื้อผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผูจ้องซ้ือตอ้ง

ยืนยนัว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวนของบริษทั และ/หรือ เอกสารขอ้มูลสําคญัของ

หลกัทรัพย ์(Executive Summary) และรับรองว่าเขา้ใจ ยอมรับความเส่ียง และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว โดย

ผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนและเอกสาร

ขอ้มูลสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี 
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วิธีการจองซ้ือให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายอาจกาํหนดเพ่ิมเติมสําหรับลูกคา้

ของตนในภายหลงั  

- การจองซ้ือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป: ผู ้จองซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านผู ้แนะนําการลงทุน หรือ 

Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ัดจาํหน่ายหลักทรัพยท่ี์สามารถให้บริการจองซ้ือหุ้นผ่านระบบน้ีได้ ได้แก่ บริษัท

หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์

หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และไดผ้่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน

ความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจอง

ซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป หรือตามระเบียบท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีการ

ควบคุมดูแลการจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตวัตนของลูกคา้ และ    

ผูจ้องซ้ือตอ้งยืนยนัว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในหนงัสือช้ีชวนของบริษทั และ/หรือเอกสารขอ้มูล

สรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเขา้ใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือช้ีชวน และ/หรือเอกสาร

ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) ดงักล่าว โดย ผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี ผูจ้ดัจาํหน่าย

หลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือช้ีชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต ์

(Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยจะตอ้งปฏิบติัตามดงัน้ี 

• ผู ้แนะนําการลงทุนของผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ต้องติดต่อผู ้จองซ้ือในการดําเนินการจองซ้ือ

หลกัทรัพยผ์า่นโทรศพัทบ์นัทึกเทป เพ่ือเป็นหลกัฐานการจองซ้ือโดยระบุจาํนวนหุน้ท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงินท่ี

ตอ้งชาํระ การฝากหุ้น วิธีการและวนัท่ีตอ้งชาํระราคา และแจง้ให้ทราบว่า ผูจ้องซ้ือสามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอ

ขายหุ้นสามัญในหนังสือช้ีชวนได้จากเว็บไซต์ (Website) ของผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือช้ีชวนผ่าน 

www.sec.or.th 

• ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งให้ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปพิสูจน์

ตวัตนโดยขั้นตอนการตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซ้ือ เช่น การสอบถามเลขท่ีบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือมีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

หรือบัตรประจาํตวัประชาชน หรือวนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารท่ีใช้ชาํระโดยวิธีเงินโอนอตัโนมัติ (Automatic Transfer 

System หรือ ATS) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน เป็นตน้ 

ผูจ้องซ้ือตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในหนงัสือช้ีชวนและ/หรือเอกสารสรุปขอ้มูล

สาํคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือช้ีชวน และ/หรือเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของ

หลกัทรัพยด์งักล่าว 

• ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เม่ือรับคาํยนืยนัพร้อมรายละเอียดการจองซ้ือผา่นทาง

โทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกคาํสั่งการจองซ้ือผา่นระบบท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงขอ้มูล

การจองผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน วนัและเวลาบนัทึกการจองซ้ือผา่นระบบ 

- หากผูจ้องซ้ือไม่สามารถดาํเนินการจองซ้ือผา่นระบบออนไลน์ (Online) หรือผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึก

เทปได ้ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือโดยตามวิธีการจองในขอ้ 6.7.1 (ก) ได ้
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(ข) ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือได้ท่ีสํานักงานสาขาของผูจ้ ัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย หรือผูจ้ ัด

จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2  

- กรณีจองซ้ือผา่นการกรอกใบจองซ้ือ สามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 

16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

- กรณีซ้ือผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ (Online) สามารถ

จองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

- กรณีจองซ้ือผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป สามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ตั้งแต่เวลา 9.00 

น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

(ค)  ผูจ้องซ้ือตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยวิธีชาํระเงินมีดงัน้ี 

- ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินโอนอตัโนมติั 

(หรือท่ีเรียกวา่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหกัจากเงินท่ีฝากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติัจะกระทาํไดเ้ฉพาะผูจ้องซ้ือท่ีไดเ้ปิดบญัชีเพ่ือซ้ือ

ขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์ห้โอนเงินเพ่ือชาํระค่าภาระผกูพนั

โดยอตัโนมติั และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลบงัคบัแลว้ในวนัจองซ้ือ 

- ในกรณีท่ีผู ้จัดจําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer 

System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ม่ผ่าน ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็ม

จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นข้อ 6.2 เท่านั้น พร้อมส่ง

หลกัฐานการโอนเงินมายงัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายจะดาํเนินการโอนเงินของยอดจอง

ซ้ือรวมในส่วนของตนเขา้บญัชีของบริษทัต่อไป 

- ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ได้มีบัญชีจองซ้ือกับผูจ้ ัดจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงค์จะจองซ้ือ

หลกัทรัพยด์้วยตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 หรือผูจ้องซ้ือท่ีมีบัญชีจองซ้ือแต่ไม่สามารถชาํระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอน

อตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ด ้ผูจ้อง

ซ้ือสามารถชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้ตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ ณ วนัจองซ้ือ โดยมีวิธีการชาํระเงินดงัน้ี 

• หากทาํการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ผูจ้องซ้ือสามารถชาํระเงิน

ค่าจองซ้ือโดยชาํระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท ์และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงิน

ไดจ้ากสํานักงานหักบญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านั้น โดยหากชาํระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 

2562 เท่านั้นและ ช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่าน้ัน และหากชาํระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ให้ลง

วนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนังสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั แต่ไม่เกินวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค หรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 

กาํหนด พร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

• หากทาํการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

- 16.00 น. ของวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินโอน

เท่านั้น 
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ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํธุรกรรม

การโอนเงินทั้งหมด (ถา้มี) ต่างหากจากจาํนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (จํานวนเงินท่ีผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ได้รับสุทธิจาก

ค่าธรรมเนียมท้ังหมดต้องเท่ากบัยอดจองซ้ือเต็มจํานวน) 

(ง) ผูจ้องซ้ือตอ้งนาํใบจองซ้ือและเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ้ (ก) พร้อมเงินค่าจองซ้ือในขอ้ (ค) หรือ

หลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชาํระค่าจองซ้ือหุ้น มายื่นความจาํนงขอจองซ้ือและชาํระเงินได้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. 

ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 – วนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 โดยในการจองซ้ือเจา้หน้าท่ีท่ีรับจองซ้ือจะลงลายมือช่ือรับจองเพ่ือเป็น

หลกัฐานในการรับจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูจ้องซ้ือ ยกเวน้ผูจ้องซ้ือผา่นทางระบบออนไลน์ (Online) ท่ีชาํระค่าจองซ้ือผา่น

ระบบการโอนอตัโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System หรือ ATS”) ผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งนําส่งใบจองซ้ือหรือ

เอกสารประกอบการจองซ้ือ 

(จ) ผูท่ี้ยื่นความจาํนงในการจองซ้ือและไดช้าํระค่าจองซ้ือไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได ้

ทั้งน้ี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 

6.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) - (ง) ได ้

ทั้งน้ี ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายขอสงวนสิทธิในการในการใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงวิธีการ

รับชาํระเงินค่าจองซ้ือตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหก้ารจองซ้ือหุน้คร้ังน้ีประสบความสาํเร็จในการขายสูงสุด 

 (ฉ) ผูจ้องซ้ือจะนาํเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟทข์องผูจ้องซ้ือทุกรายเขา้บญัชีของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือ

เรียกเก็บเงิน โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายจะดาํเนินการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนของตนให้กบับริษทั

ต่อไป ทั้งน้ี ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยข์อสงวนสิทธิในการพิจารณาตดัสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัของผูจ้องซ้ือรายท่ีธนาคาร

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คไดจ้ากการเรียกเก็บเงินคร้ังแรก หรือผูจ้องซ้ือท่ีไม่ดาํเนินการชาํระค่าจองซ้ือภายในเวลาท่ี

กาํหนดตามขอ้ 6.7.1 (ค) 

6.7.2 สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุ้นสามญัขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้น และจะตอ้งเพ่ิมเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู ้

จองซ้ือตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือใหค้รบถว้นและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล 

ใบจองซ้ือหุ้นจะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบ

เอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 

-  ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมลง

นามรับรองสาํเนาถูกตอ้งหรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชนให้แนบสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 

13 หลกั หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณี

ผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว์ท่ียงัไม่มีบัตรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุของ

ผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พร้อมให้ผูป้กครองลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอ้ง และ/หรือ กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว์ท่ีมีบตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตัว

ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ี

ผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมใหผู้ป้กครองลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
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-  ผู ้จองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียงั 

ไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซ้ือหุ้น

ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

-  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย

กระทรวงพาณิชยอ์ายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล

นั้น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนา

หนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ งบริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซ้ือ พร้อม 

ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล

ดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง สําเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทั้งหมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ 

ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจา้หน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล

ไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซ้ือ และแนบสาํเนาใบ

ต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- กรณีผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างดา้ว เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ

เปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้า่นขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาํเนินการจัดทาํแบบ

ประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ก่อนการจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือดงักล่าวไม่ตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ีหากไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผูจ้องซ้ือจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง 

ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซ้ือ 

- กรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือ

ขายหลกัทรัพยห์รือเปิดบัญชีอ่ืนๆ กับผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และทั้งนิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ

ดงักล่าว และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารไดผ้่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั

ลู ก ค้ า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) แ ล ะ ไ ด้ ดํ า เนิ น ก าร จัด ทํ าแ บ บ ป ร ะ เมิ น

ความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการ

จองซ้ือ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และ/หรือ

กรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดงักล่าวจะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง 

ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุน้ 

- กรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคท่ี์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้อง

ซ้ือตอ้งกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
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หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน” พร้อมลงลายมือช่ือผู ้จองซ้ือให้แก่ผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” และหากผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล

ตอ้งกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมดว้ย 

(ข) ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ี้สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

(ค) ผูจ้องซ้ือตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ ณ วนัท่ีจองซ้ือ โดยวิธีชาํระเงินมีดงัน้ี 

- หากทาํการจองซ้ือในวนัท่ี ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ผูจ้องซ้ือสามารถ

ชาํระเงินค่าจองซ้ือโดยชาํระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และตอ้งสามารถ

เรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านั้น โดยหากชาํระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 28 

ตุลาคม 2562 เท่านั้นและ ช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่าน้ัน และหากชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค   หรื

อดร๊าฟท ์ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั แต่ไม่เกินวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือ

เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบญัชีธนาคารท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2 กาํหนด พร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

- หากทาํการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 

16.00 น. ของวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินโอน

เท่านั้น 

ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํธุรกรรม

การโอนเงินทั้งหมด (ถา้มี) ต่างหากจากจาํนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ด้รับสุทธิจาก

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดตอ้งเท่ากบัยอดจองซ้ือเตม็จาํนวน) 

(ง) ผูจ้องซ้ือตอ้งนาํใบจองซ้ือและเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ้ (ก) พร้อมเงินค่าจองซ้ือในขอ้ (ค) หรือ

หลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชาํระค่าจองซ้ือหุ้น มายื่นความจาํนงขอจองซ้ือและชาํระเงินได้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 - วนัท่ี 30 ตุลาคม 

2562 โดยในการจองซ้ือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับจองซ้ือจะลงลายมือช่ือรับจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผู ้

จองซ้ือ 

(จ) ผูท่ี้ยื่นความจาํนงในการจองซ้ือและไดช้าํระค่าจองซ้ือไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได ้

ทั้งน้ี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ี

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) - (ง) ได ้

6.7.3 สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จะตอ้งปฏิบติัตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จองซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุน้ขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผูจ้องซ้ือตอ้ง

กรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นให้ครบถว้นและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล ใบจอง

ซ้ือหุ้นจะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบ

เอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 
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-  ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบัตรประจาํตัวประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจาํตัว

ประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

- ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

- กรณีผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างดา้ว เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ

เปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้า่นขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาํเนินการจัดทาํแบบ

ประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ก่อนการจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือดงักล่าวไม่ตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ีหากไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผูจ้องซ้ือจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง 

ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซ้ือ 

- กรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคท่ี์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้อง

ซ้ือตอ้งกรอกแบบ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์าํหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อก

หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้ น” พร้อมลงลายมือช่ือผู ้จองซ้ือให้แก่ผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือหุน้ตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)”  

(ข) ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ี้สํานักงานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562 

(ค) ผูจ้องซ้ือตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยวิธีชาํระเงินมีดงัน้ี 

- หากทาํการจองซ้ือในวนัท่ี ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ผูจ้องซ้ือสามารถ

ชาํระเงินค่าจองซ้ือโดยชาํระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และตอ้งสามารถ

เรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านั้น โดยหากชาํระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 28 

ตุลาคม 2562  เท่านั้นและ ช่ือเจา้ของเช็คตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซ้ือเท่านั้น และหากชาํระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์

ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนังสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั แต่ไม่เกินวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค 

หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบญัชีธนาคารท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 

กาํหนด พร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

- หากทาํการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 

16.00 น. ของวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินโอน

เท่านั้น 

ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํธุรกรรมการ

โอนเงินทั้ งหมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (จาํนวนเงินท่ีผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ได้รับสุทธิจาก

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดตอ้งเท่ากบัยอดจองซ้ือเตม็จาํนวน) 
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(ง) ผูจ้องซ้ือตอ้งนาํใบจองซ้ือและเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ้ (ก) พร้อมเงินค่าจองซ้ือในขอ้ (ค) หรือ

หลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชาํระค่าจองซ้ือหุ้น มายื่นความจาํนงขอจองซ้ือและชาํระเงินได้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 - วนัท่ี 30 ตุลาคม 

2562 โดยในการจองซ้ือเจา้หน้าท่ีท่ีรับจองซ้ือจะลงลายมือช่ือรับจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผู ้

จองซ้ือ 

(จ) ผูท่ี้ยื่นความจาํนงในการจองซ้ือและไดช้าํระค่าจองซ้ือไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได้

ทั้งน้ี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ี

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) - (ง) ได ้

6.8  การจัดสรรในกรณีท่ีมีผู้จองซ้ือหลกัทรัพย์เกินกว่าจํานวนหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

6.8.1  สําหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจําหน่าย 

 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเกินกว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายให้

อยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายในส่วนของตน ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 

6.8.2 สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในกรณีท่ีการจองซ้ือหุ้นสามญัเกินกว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้

อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดม้อบหมาย หรือ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

6.8.3 สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเกินกว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่ผูก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

บริษทัและบริษทัย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารมอบหมาย หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

6.9  วธีิการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย์ 

6.9.1  กรณีผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 

 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ละรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 

6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุ้นสามญัจากผูจ้องซ้ือรายนั้นๆ จะดาํเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น

สามญัในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือผา่นตน ตามท่ีผูจ้องซ้ือระบุไว้

ในใบจองซ้ือ กล่าวคือ (1) กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ โดยการหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผู ้

จดัจาํหน่ายท่ีรับจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer 

System” หรือ “ATS”) หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไว ้ภายใน 5 วนัทาํ

การนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือ (2) กรณีผูจ้องซ้ือไม่ไดเ้ป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ โดยการ

โอนเงินให้ผูจ้องซ้ือผา่นบญัชีธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี

ระบุไวใ้นใบจองซ้ือ ภายใน 10 วนัทําการนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหักบญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
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ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูจ้องซ้ือไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าว ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 (แลว้แต่กรณี) 

ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูจ้องซ้ือไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดดังกล่าว จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชดใช้ชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยคาํนวณจาก

จาํนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรคืน นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดมี้การชาํระ

คืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ

ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไว ้หรือโอนเงินให้ผูจ้องซ้ือผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบุในใบจองซ้ือ หรือส่ง

เช็คคืนเงินค่าจองซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บคืนเงินค่าจอง

ซ้ือแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป   

ทั้งน้ี หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค หรือความ

ผิดพลาดในการส่งตามวิธีอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ของผูจ้องซ้ือไม่ชดัเจน

หรือไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว นอกจากน้ี 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

และขอ้ 6.2.2 (แลว้แต่กรณี) ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู ้

จองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ หากไม่สามารถโอน

เงินค่าจองซ้ือตามวิธีการท่ีผูจ้องซ้ือระบุไวใ้นใบจองซ้ือได ้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีผูจ้องซ้ือให้ขอ้มูล 

และ/หรือเอกสารเก่ียวกบับญัชีเงินฝากธนาคารท่ีจะรับคืนเงินค่าจองซ้ือไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

6.9.2  กรณีผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจํานวนหุ้นสามัญท่ีจองซ้ือ 

 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุ้นสามญัจากผูจ้อง

ซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัรายนั้นๆ จะดาํเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร

ให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นทุกรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นครบ

ตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ กล่าวคือ (1) กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ โดยการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร

ของผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีรับจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic 

Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไว ้ภายใน 

5 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือ (2) กรณีผูจ้องซ้ือไม่ไดเ้ป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ 

โดยการโอนเงินให้ผูจ้องซ้ือผา่นบญัชีธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการ

จองซ้ือ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ี

อยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ ภายใน 10 วนัทาํการนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหักบญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูจ้องซ้ือไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าว ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยร์ายท่ีมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าวจะตอ้งชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจอง

ซ้ือหุ้นสามญัท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรคืน นับจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดมี้การชาํระคืนตามวิธีการ

ดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการ

โอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียนตามท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะ

ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

ทั้งน้ี หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซ่ึงไม่ใช่

ความผิดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู ่ของผูจ้องซ้ือไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจอง

ซ้ือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะไม่รับผดิชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

6.9.3  กรณีผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองมาจากการท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุ้นตามเช็คท่ีจ่ายค่าจอง

ซ้ือหุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผดิเง่ือนไขการจองซ้ือ 

 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุ้นสามญัจากผูจ้อง

ซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดาํเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้น

สามญั อนัเน่ืองมาจากการถูกตดัสิทธิการจองซ้ือเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือตามเช็คท่ีสั่งจ่ายค่าจองซ้ือหุ้นได้

โดยผูจ้องซ้ือตอ้งติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือ

ภายใน 10 วนันบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการ

จาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดั

จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ หากผูจ้องซ้ือไม่มาติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดจากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย  

 ในกรณีการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่าย

และรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุ้นสามญัจากผูจ้องซ้ือราย

นั้นๆ จะดาํเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหาย

ใดๆ ให้แก่ผูจ้องซ้ือผา่นตน ตามท่ีผูจ้องซ้ือระบุไวใ้นใบจองซ้ือ กล่าวคือ (1) กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่าย

รายนั้นๆ โดยการหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีรับจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการโอน

เงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์

ตามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไว ้ภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือ (2) กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้

เป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ โดยการโอนเงินให้ผูจ้องซ้ือผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ ภายใน 

7 วนัทาํการนับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบ

จองซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือ ภายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการ

จองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเกบ็เช็คต่างสาํนกัหกับญัชีหรือ

เช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูจ้องซ้ือไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ดงักล่าว ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2 (แลว้แต่กรณี) ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูจ้องซ้ือ

ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชดใชช้าํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีให้แก่ผูจ้องซ้ือ 

โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรคืน นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึง

วนัท่ีไดมี้การชาํระคืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชี

ธนาคารของผูจ้องซ้ือผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอน

เงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไว ้หรือโอนเงินให้ผูจ้องซ้ือผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบุใน
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ใบจองซ้ือ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือ

ไดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

 ทั้งน้ี หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค หรือ

ความผดิพลาดในการส่งตามวิธีอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู ่ของผูจ้องซ้ือไม่ชดัเจน

หรือไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะไม่รับผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

6.9.4  กรณีมีการยกเลกิการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์ 

(ก)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.3.1 เง่ือนไขในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และบริษทั และ/หรือ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายใชสิ้ทธิยกเลิกการเสนอขายและจดัจาํหน่ายหุ้นสามญั ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือ

ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัทนัที 

(ข)  กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีทาํใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือไม่

สามารถส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายได ้ผูจ้องซ้ือมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งแจง้ความ

ประสงคต่์อผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์

ดงักล่าว 

 หากเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ (ก) และ (ข)  และผูจ้องซ้ือได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุในขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่

ละราย ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุน้สามญัจากผูจ้องซ้ือท่ียกเลิกการจองซ้ือดงักล่าวจะดาํเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซ้ือหุ้น 

โดยไม่มีดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผูจ้องซ้ือรายท่ีไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นๆ ตามช่ือท่ีระบุไวใ้น

ใบจองซ้ือ กล่าวคือ (1) กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ โดยการหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูจ้ดั

จาํหน่ายท่ีรับจองซ้ือเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติักรณีผูจ้องซ้ือชาํระด้วยวิธีโอนเงิน

อตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้อง

ซ้ือแจง้ไว ้ภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือนบัแต่วนัเกิดเหตุการณ์ตาม (ข) หรือ (2) กรณีผู ้

จองซ้ือไม่ไดเ้ป็นผูรั้บบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ โดยโอนเงินใหผู้จ้องซ้ือผา่นบญัชีธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ

ภายใน 7 วนัทาํการ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือภายใน 10 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือนบัแต่วนัท่ี

เกิดเหตุการณ์ตาม (ข)  โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหักบญัชีหรือเช็คต่าง

ธนาคาร (ถา้มี)  

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าวนับจากวนั

ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าว

จะตอ้งดาํเนินการชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นท่ีไดรั้บ

การจดัสรรท่ีคืนให้นับจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวนัท่ีได้มีการชาํระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามประเภทบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไว ้หรือ

ส่งเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บ

เงินจองซ้ือคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์  หนา้ 26 

 หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ หรือการสูญหายในการจดัส่ง ซ่ึงไม่ใช่

ความผิดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู ่ของผูจ้องซ้ือไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจอง

ซ้ือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะไม่รับผดิชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

6.10  วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์ 

ปัจจุบนั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) ไดต้กลงรับหน้าท่ีเป็น 

นายทะเบียนหุ้นสามญัให้กบับริษทั และให้บริการรับฝากใบหุ้นท่ีจองซ้ือในการเสนอขายคร้ังน้ี กล่าวคือ ผูจ้องซ้ือสามารถ

ใช้บริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพ่ือขอให้นําหุ้นสามัญท่ีตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซ้ือขายแบบไร้ใบหุ้น 

(Scripless System) ไดท้นัที ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูจ้องซ้ือสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์

อนุญาตให้หุ้นสามญัของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงแตกต่างกบักรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะขอรับ 

ใบหุน้ ซ่ึงผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุน้สามญัไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนกวา่จะไดรั้บใบหุน้ 

ดังนั้ น ในการเสนอขายหุ้นสามัญในคร้ังน้ี ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกให้บริษัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ีคือ 

 (1)  ใน ก ร ณี ท่ี ผู ้จ อ ง ซ้ื อ ไม่ ป ร ะ ส งค์ จ ะ ข อ รั บ ใบ หุ้ น  แ ต่ ป ร ะ ส งค์จ ะ ใช้บ ริ ก าร ข อ งศู น ย์รั บ ฝ าก

หลกัทรัพย(์Scripless System) โดยผูจ้องซ้ือประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูจ้องซ้ือมีบญัชี

ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่ ในกรณีน้ี บริษทัจะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝาก

หุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู ้จองซ้ือภายใน 7 ว ัน นับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ใน

ขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีผูจ้องซ้ือฝากไว ้ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจะ

สามารถขายหุ้นสามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นสามญัของบริษทั

ทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือเลือกให้บริษทัดาํเนินการตามขอ้ 6.10 (1) น้ี ช่ือของผูจ้องซ้ือจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชี 

ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้นแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้ตามขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือแทน 

(2)  ใน ก ร ณี ท่ี ผู ้จ อ ง ซ้ื อ ไม่ ป ร ะ ส งค์ จ ะ ข อ รั บ ใบ หุ้ น  แ ต่ ป ร ะ ส งค์จ ะ ใช้บ ริ ก าร ข อ งศู น ย์รั บ ฝ าก

หลกัทรัพย(์Scripless System) โดยผูจ้องซ้ือประสงคท่ี์จะฝากหุน้ในบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 กรณี

น้ี บริษทัจะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึก

ยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัตามจาํนวนท่ีผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 

และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือภายใน 7 วนั นับจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการ

จดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้และหากผูจ้องซ้ือตอ้งการถอนหุ้นสามญัออก

จากบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือสามารถติดต่อได้ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซ่ึงจะมี

ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัราท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์าํหนด ทั้งน้ี การถอนหุ้นสามญัท่ีฝากไวใ้นบญัชีของ

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ ดงันั้น ผูจ้องซ้ือท่ีนาํฝากในบญัชีดงักล่าวอาจจะ

ไม่สามารถถอนหลกัทรัพยไ์ดท้นัภายในวนัท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์  หนา้ 27 

(3)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผูจ้องซ้ือ (Script System) บริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือ ท่ี

อยู ่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้น ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บการ

จดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้จนกว่าจะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงอาจจะไดรั้บ

ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัไดเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ทั้งน้ี หากผูจ้องซ้ือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุ้นของ

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ตามขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือแทน 
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ไตรมาสที่ 1 ป 2562
- 05b54aab576185d623033870fdd8e982
- ff423d47a6e8007ecf3fee9edf91bb5469ae2b95a9d962940e3a59987d19092a

1

[สวนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
- 7e5169e252d76ee978d50bd90366443e
- d6d597df56d15917d842912e31be7a8231747d267e1aa98bd9ec362e7efe8d13

2

[สวนที่ 3] - ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
- 5278d43beb092c685019634ff36019ef
- 90c2cd28348cfcfa990b940373fb35e3dee37bafefe99293a6b77d7845593176

3

[สวนที่ 3] - ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
- 7eab5acd556ee80dbbbd4d95abd852c4
- f8d251716bbbe790381ff9d3aa206a13fd4c3bd8c30a3da57fa6d5b39a47b9bf

4

[สวนที่ 3] - ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
- e3d5fc51f0af105527dd2ef784747279
- db08305cbd27ea099c1d553092196442ec0e1ad452ee1a00e592cab18c075ec0

5

[สวนที่ 3] - ราคาหุนสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
- a15ba9581d999647a26ba80243a54285
- 09b0ee3155df6a7163e5330180acc6493552f96c4da145b24ff38c2ad06b1e3c

6

[สวนที่ 3] - การจอง การจําหนาย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
- 70abe916eaf192aad1ae4f43c99b531c
- abb69d9c913ebdc3ebcb9e64ae010bd19f7a8de3435dd90d29b63ea9c35018e2

7

10
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[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(doc,docx,xls,xlsx)
- ea5d156da2a0ae5dc0504e50181333fd
- 2681af34be9f79061bc8fb2177a62685ffe7e917fc9e4daee75a03060238a00b

8

[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (doc,docx,xls,xlsx) (ถามี)
- 71b38a275e9eeea0d47c7736508c6035
- 0f0b06038dabbad54af0a617c812562de8642b7e6a68261946277a74c5bbc19e

9

[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
- fb244574345b24ce843c0d26c8eb46d7
- 428203d0ad90c2f9967e882302f1b36cdb0b8b3c470de858b99f44f466ebbc65

10

ป 2561
- 42c672f1065940606a41d709fe70053a
- 65f7042a9470023343bc4c0487620c6ba7bff18e322f06e6aad168fa15692a59

11

ป 2560
- 5af6fd2bb198d37d5945774a68d77331
- ef385439d8cab68d31003daeb60f66d35ad4002fdce50bcee629955cfc7fb0cf

12

ป 2559
- fb73feffb3685b9e86c64b9de1806fd4
- aa83c76fa4eb2c0f1cea7a705319cb511ae8fb645711aec02e91040356f9de17

13

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- ea27b6f8a992f6912ac458b87d7c4282
- 39d775da0fb6c878dad55c92579587059d4fab745456b10ba17b872930785c47

14

11
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ปกหนา (doc,docx,xls,xlsx)
- dc7fac82969c8281ceaa8ccfb88f42b4
- f24dd21c24a9167f84027f40d1601fe6710248a44180982c436dfd20543dfb41

15

[สวนที่ 2.1] - วัตถุประสงคการใชเงิน (doc,docx,xls,xlsx)
- 712340a3e0996dba0c58d6fb81347f5f
- b3ec54de5e3b4aeb77fe64d0c65e375f2bfdc3fc5c3a33c0cff613495585616f

16

[สวนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
- 0e62f471f99aa42cc5d103c502dbaabe
- 27f37af620d2a6a83f212b7ec03296bd358ab0d54eb048804b52ddc01f4fa3b5

17

[สวนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
- ad5ba7809c9ab0d31cd645140f49ee04
- e0ce30ce8a8a7c04ca7f5df31b07e55e32dfcd04ecbe90c9308b81b244d09306

18

[สวนที่ 2.2] - ปจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
- c85873aed4f8ff19713ed163bbaeb139
- 289341f02b14895c9bca82164c850e2883cf34ac5efe1f2abf4b7cc746887e65

19

[สวนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
- ea68624d4956159d6a6f28f5b825db3d
- 24f4d4f4aee2f86ed56108885a853fd67dd928c8e5fbf0d3cc76fa8176491882

20

[สวนที่ 2.2] - ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
- 4454036ad6da9ba299da17354cc50c81
- bb22a23e436c9dea7128dafac575c5228006eb3fe3665c19dd8ea80f4543a112

21
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[สวนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
- 1e23cad32c34013341240220f5eee0ec
- c61d997ccc0e557e42124395f67fb8a6cb87e0fc09e8a0a306c6b82609885e13

22

[สวนที่ 2.2] - ขอพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
- 77fe5ac545d5efccdd881a5dc2cdeb7d
- 7242af26980dd554a5d9e8681f0ce3b8ed9105660ee63ab2714bc911eea88e15

23

[สวนที่ 2.2] - ขอมูลสําคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
- 693b7c861fc1659684f4a3db67065b2a
- da7f16d697556d26feff67e57122d3d86800329df702444f25b4cff3a35c64b7

24

[สวนที่ 1] - ขอมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
- b188fdddd2ffa0c65f06dac80cd0ed49
- 0a12a34a07bdc94c4a58260e5cf39785a6ebd05f732ea7d199413caa7b671833

25

[สวนที่ 2.3] - ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน (doc,docx,xls,xlsx)
- 1c92a0fc89914f1e7549f348a904ec3c
- 7f55601d3f4f24c12a14bfc81938af377d74cb5d691f35aa0d0f590eae3da7ac

26

[สวนที่ 2.3] - โครงสรางการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
- fd5ab154df3e0813aaa2f7f51c8f3538
- bbc38a1cfeb3fa668b6d90f3b2dcf1bbec6f135bc1ccebe350722c6127a85d2f

27

[สวนที่ 2.3] - การกํากับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
- 1287cf4cda850817e12498392f5e922a
- 9906e202c27dc1d51c9f72e580f333daee95726cdd10cdd2bcacb3f608df219b

28

13
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[สวนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบตอสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
- 18de17bdf93077dd6bbbeb6d33f59faf
- 1afba72b2411ee19e7b180dd21b2e13b1372b22177742dd1fa0b45c9de09f208

29

[สวนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
- c3aeec8b336e81a5798c33ec91781b22
- 0679860fd4cb75a02b5286bdb02f57104b51d7d0c0bf835e6407d58d71a43b7b

30

[สวนที่ 2.3] - รายการระหวางกัน (doc,docx,xls,xlsx)
- 06a6953e44a24b4a0f2bf1cbed152fb2
- 0b54a4a1cb734f5882d0343a15c3eb2df224025d4d8528b1e067d3f9e137c6f3

31

[สวนที่ 2.4] - ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
- 4991a88130432eeec21f05ef5114b395
- 7fb1733f7f2c14702a57b4a8a8157f88781616e94edf719d2764d5656b8568db

32

[สวนที่ 2.4] - การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
- 7448caedb2c00853608fb1d99a677883
- bba3eb3efb9228ec0e002167b8a8e559990a18b7e452a323650c118d445b9f52

33

[สวนที่ 4] - การรับรองความถูกตองของขอมูล (pdf)
- 75461932fdf510a8ed4706a8b29a6322
- df4fe28f74dbaa02fa5b09b3069c3b77f4c5012da0581dd77003ebc61cca3bc5

34

ไตรมาสที่ 2 ป 2562
- 43a1fefa7e4b2fe0ac337f00f7239ece
- c3125fa9ce0fdb0a2b23b188c829c9c48f0ed52c62465fa95866182624aa4c57
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1   

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 - 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหาร 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

1. นายอวิรุทธ์ วงศพ์ทุธพิทกัษ ์  

ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

18 ธนัวาคม 2560 

71 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New 

York University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 8/2001 

- - ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามสินธร จาํกดั ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเพก็ซ์เซล่า จาํกดั ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

เภสัชภณัฑแ์ละการแพทย ์

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ 

จาํกดั 

ธุรกิจวิจยัและพฒันาดา้น

วิศวกรรมและเทคโนโลย ี

2561 - ปัจจุบนั 

2546 - 2561 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

บริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั ธุรกิจบริหารเงินลงทุน 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วงัสินทรัพย ์จาํกดั ธุรกิจ บริหารและจดัการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ และ

ประธาน

กรรมการบริหาร 

 

บริษทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจประกนัภยั 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 - 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

2553 - ก.พ.2562 กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

11 ตุลาคม 2561 

60 - วฒิุบตัร อายรุศาสตร์โรคหวัใจ 

แพทยสภา 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล / 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 244/2017 

- - ต.ค.2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ 

จาํกดั 

ธุรกิจวิจยัและพฒันาดา้น

วิศวกรรมและเทคโนโลย ี

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอฟเอส จาํกดั ธุรกิจใหบ้ริการจดัการดา้น

การสนบัสนุนโรงพยาบาล 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2558 - ปัจจุบนั คณบดี  คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

โรงพยาบาล 

2555 - 2560 ประธานวชิาการ ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

วิทยาลยั 

2554 - 2560 หวัหนา้คลสัเตอร์ คลสัเตอร์วิจยัหวัใจหลอด

เลือดและเมแทบอลิซึม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

โรงพยาบาล/มหาวทิยาลยั 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 - 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

2553 - 2557 หวัหนา้ภาค ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

โรงพยาบาล 

2551 - 2554 เมธีวิจยัอาวโุส สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวิจยั 

กระทรวงสาธารณสุข 

3. นายวิชยั อสัสรัตน ์     

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

14 สิงหาคม 2562 
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- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน  

เมืองแมดิสัน สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 23/2004 

- หลกัสูตร Audit Committee 

Program (ACP) รุ่น 2/2004 

- - ส.ค.2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

  2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอน็ เอน็ พ ีซพัพอร์ด 

จาํกดั 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ธุรกิจบริการดา้นการศึกษา 

  2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั หนูหนุ่มพริม จาํกดั ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน 

  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จียยู ูจาํกดั ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

  2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เศรษฐการ จาํกดั ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน 

  2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วรวฒัน์ จาํกดั ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน 

  2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

4. นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

18 ธนัวาคม 2560 

53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา

การเงินและการตลาด 

มหาวทิยาลยัชิคาโก 

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 

- - ธ.ค.2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกรนด ์คอส กรุ๊ป 

จาํกดั 

ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 - 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

 

 

สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 89/2011 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เน็ตเวย ์คอมมูนิเคชัน่ 

จาํกดั 

ธุรกิจใหบ้ริการดา้น

อินเตอร์เน็ต และวางระบบ

คอมพิวเตอร์ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อมาโด ้กรุ๊ป จาํกดั ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สุขภาพและความงาม 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็บริโอ แพลนเนท 

จาํกดั 

คลินิก 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟิตชอป (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

ธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์

สุขภาพ 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยประเสริฐโฆษณา 

จาํกดั 

ธุรกิจผลิตป้ายโฆษณาและ

ตกแต่ง 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอชอาร์ไอ เอนเทค 

จาํกดั 

ธุรกิจผลิตหมอ้นํ้าและระบบ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟิตจงัชัน่ จาํกดั  ธุรกิจสถานท่ีออกกาํลงักาย 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั  ธุรกิจผลิตแบตเตอร่ีและ

หมอ้สะสมไฟฟ้า 

2558 - 2559 กรรมการ บริษทั บรอดเวย ์มีเดีย จาํกดั  ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีป้าย

โฆษณานอกบา้น 

2554 - 2561 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ฮอท พอท จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจร้านอาหาร 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 - 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

2549 - 2560 รองประธานอาวโุส บริษทั บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจการเงิน 

5. ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร    

กรรมการ และ  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

1 กุมภาพนัธ์ 2557 

48 - ปริญญาเอก  

สาขาดา้นพฒันาองคก์ร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สาขาการเงินและธนาคาร

ระหวา่งประเทศ 

The University of Birmingham 

ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สาขาการตลาด 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรี  

คณะเภสัชศาสตร์บณัฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 167/2013 

65.81 - 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ และ

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา 

จาํกดั 

ธุรกิจจาํหน่ายอาหารสัตว์

เล้ียง 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั อินเตอร์ สเตม็มา 

จาํกดั 

ธุรกิจจดัเกบ็และรักษาสเตม็

เซลล ์

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ และ

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑย์า

และอาหารสุขภาพสาํหรับ

สัตว ์

2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

การประปาภูมิภาค ธุรกิจการประปา 

2553 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซเอทิส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

ธุรกิจเวชภณัฑสั์ตว ์และ

ผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพของ

สัตวเ์ล้ียง 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 - 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

6. นางสาวสุภาภรณ์  

ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช    

กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

14 มิถุนายน 2560 

 

45 - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี สาขาการบญัชีบริหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา

การบญัชีตน้ทุน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 152/2018 

- หลกัสูตร Orientation  Course - 

CFO Focus on Financial 

Reporting รุ่นท่ี 7 

- - 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ และ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา 

จาํกดั 

ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อาหารสาํหรับสัตว ์

2545 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั คอร์ปอเรท เพอร์ฟอ

แมนซ์ แอดไวเซอร์ จาํกดั  

ธุรกิจบริการท่ีปรึกษาการ

ลงทุน 

7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอคัราช 

กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่าย

ปฏิบติัการ   

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

14 มิถุนายน 2560 

44 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 152/2018 

- - 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ปฏิบติัการ   

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

2550 - 2558 Business Unit 

Assistant 

บริษทั ซาโนฟ่ี - อเวนตีส 

(ประเทศไทย) จาํกดั  

ธุรกิจ ขายส่งสินคา้ทาง

เภสัชภณัฑแ์ละทาง

การแพทย ์

8. นางสาวสุภาภรณ์ ฉนัวงษง์าม 

สมุห์บญัชี / ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

17 กรกฎาคม 2560 

39 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา

การบญัชีทัว่ไป สถาบนั

เทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขต

พณิชยการพระนคร  

- - 2560 - ปัจจุบนั สมุห์บญัชี บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 - 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

  - ประกาศนียบตัรสภาวชิาชีพ

บญัชี (CPD) หลกัสูตร  

- ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี รุ่นท่ี 

3/2561 

- รับมือเกณฑก์ารรับรู้รายได้

ใหม่ตาม IFRS 15 สาํหรับ

ธุรกิจทัว่ไป รุ่นท่ี 3/2561   

- การเตรียมความพร้อมและ

แนวทางการนาํส่งงบการเงิน 

รุ่นท่ี 3/2560  

- การบญัชีและการวางแผน

ภาษีสาํหรับธุรกิจทัว่ไป รุ่น

ท่ี 2/2558    

  2558 - 2560 พนกังานฝ่ายบญัชี บริษทั แคด คาสท ์จาํกดั ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองพิมพ์

สามมิติ 

9. นางสาวธนชัพรรณ 

เทียนทิพศิริ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจดัการ 

เลขานุการคณะกรรมการและ

เลขานุการบริษทั 

51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

มหานคร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

- - 2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริหารจดัการ 

เลขานุการ

คณะกรรมการและ

เลขานุการบริษทั  

 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 - 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

วั น ท่ี ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจดัการ 

29 มีนาคม 2562   

 

- หลกัสูตร Company Secretary 

Program (CSP) รุ่น 26/2007 

2561 เลขานุการบริษทั บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจ จาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

และแกด็เจต็ 

2547 - 2559 เลขานุการบริษทั บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิส

เซส จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจ นาํเขา้และจดัจาํหน่าย

ถ่านหินภายในประเทศ 

  



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 - 

2. รายละเอยีดเกี่ยวกบัเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน  

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจดัการ 

เลขานุการคณะกรรมการและ

เลขานุการบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น

เลขานุการบริษทั  

16 พฤศจิกายน 2561 

51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

มหานคร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

- หลกัสูตร Company Secretary 

Program (CSP) รุ่น 26/2007 

- - 2561 - ปัจจุบนั เลขานุการ

คณะกรรมการและ

เลขานุการบริษทั 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั 

(มหาชน)  

ธุรกิจพฒันา คิดคน้ และ

จาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

สาํหรับคนและสัตว ์

2561 เลขานุการบริษทั บริษทั เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจ จาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

และแกด็เจต็ 

2547 - 2559 เลขานุการบริษทั บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิส

เซส จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจ นาํเขา้และจดัจาํหน่าย

ถ่านหินภายในประเทศ 

หน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

3) ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหบ้ริษทั และคณะกรรมการใหมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ ผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

4)  สนบัสนุนการจดัใหก้รรมการ ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง  

5) จดัอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่กรรมการปัจจุบนัและท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 

6) ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้กาํหนดกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารควรรับทราบ  

7) ทาํหนา้ท่ีจดัทาํ และจดัเก็บรักษาเอกสารสาํคญัของบริษทัไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

8) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายในเก้าสิบวนั นับแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ี และให้

คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว (ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 - 

3. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทท่ีเกีย่วข้อง   

 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
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1. บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) X / / / /, // /, // /, // // 

บริษทัยอ่ย         

2. บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั     /    

3. บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั     /  /  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

4. บริษทั อินเตอร์ สเตม็มา จาํกดั     /    

5. บริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั /        

6. บริษทั วงัสินทรัพย ์จาํกดั /        

7. บริษทั สยามสินธร จาํกดั /        

8. บริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จาํกดั / /       

9. บริษทั เอเพก็ซ์เซล่า จาํกดั /        

10. บริษทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) /        



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 - 

 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
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11. บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  /       

12. บริษทั อาร์เอฟเอส จาํกดั  /       

13. บริษทั เอน็ เอน็ พี ซพัพอร์ด จาํกดั   /      

14. บริษทั หนูหนุ่มพริม จาํกดั   /      

15. บริษทั จียยู ูจาํกดั   /      

16. บริษทั เศรษฐการ จาํกดั   /      

17. บริษทั วรวฒัน์ จาํกดั   /      

18. บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั   /      

19. บริษทั ไทยประเสริฐโฆษณา จาํกดั    /     

20. บริษทั ฟิตจงัชัน่ จาํกดั    /     

21. บริษทั ฟิตชอป (ไทยแลนด)์ จาํกดั    /     

22. บริษทั เอชอาร์ไอ เอนเทค จาํกดั    /     

23. บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั    /     

24. บริษทั แกรนด ์คอส กรุ๊ป จาํกดั    /     



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)     
 

- เอกสารแนบ 1 หนา้ 12 - 

 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
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25. บริษทั เน็ตเวย ์คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั    /     

26. บริษทั อมาโด ้กรุ๊ป จาํกดั    /     

27. บริษทั เอม็บริโอ แพลนเนท จาํกดั    /     

หมายเหตุ    X  =  ประธานกรรมการ    /  =  กรรมการ      //  =  ผูบ้ริหาร 



  

 

 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 2   

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 



 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)   

- เอกสารแนบ 2 -  

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย  

รายช่ือกรรมการ รายช่ือบริษทัยอ่ย 

บริษทั อินเตอร์ เวทตา้ จาํกดั บริษทั อินเตอร์ เพท็ทรินา จาํกดั 

1. นายทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร / / 

2. นายอรรถพล นิมโรธรรม /  

3. นางสาวหทยักาญจน์ จิรพิทกัษก์ุล / / 

4. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษพ์ิทกัษพ์าณิช  / 

5. นางสาวอลิสา ตงักบดี  / 

6. นายจิรชาญ คมัภิรานนท ์  / 

หมายเหตุ     /  =  กรรมการ 

 



  

 

 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 3   

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 



บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน)    
 

- เอกสารแนบ 3 - 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ไดแ้ก่ บริษทั ควอนตั้ม พอยท ์คอนซลัต้ิง จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงไดม้อบหมายใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี เป็นหวัหนา้ทีมงาน

ตรวจสอบภายใน  

ช่ือ-นามสกุล /  

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุน้ในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายรักษพ์ล องัศวุิทยา /  

ตาํแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน 

63  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัหลยุส์เซียนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)  

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขา

การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 �หลกัสูตร Audit Committee Program 

รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 �การอบรมภายใน เร่ือง เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ 

 �การอบรมภายในองคก์ร เร่ือง การ

บริหารการตรวจสอบและเทคนิคการ

เป็นหวัหนา้ทีม 

 สัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy 

to Success ของ สมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554 - ปัจจุบนั 

 

 

2547 - 2553 

 

 

2543 - 2546 

ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน 

 

ผูจ้ดัการตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน

และปฏิบติัการ 

บริษทั ควอนตั้ม พอยท ์คอนซลัต้ิง จาํกดั / 

บริษทัท่ีปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน 

บริษทั อาร์พีเจเอม็ โคช้ช้ิง จาํกดั /  

บริษทัท่ีปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน 

บริษทั จาฟรา อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั / ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 5   

งบการเงินส าหรับปี 2559 - 2561  
งบการเงินไตรมาสที ่1 ปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 

 







































































































































































































































































































































































































































 

  

 

 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์มา จํากดั (มหาชน) 

Inter Pharma Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 4   

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 



 

 
 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั  

 
 

 
 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
ระดบัองคก์ร 

ปี 2561 
 
 

 
 
 
 

 
 

14 พฤษภาคม 2562 

 



 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมี

ประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหาย

ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

บริษทัท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหม้ัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแล

การดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ว ัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้ งมีการจดัทาํบัญชี รายงานท่ี

ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ไดรั้บความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใช้

เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัทาํตามแนวคิดของ COSO0

1 (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และนาํมาปรับ

ให้เข้าใจง่ายข้ึน รวมทั้ งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซ่ึงคาํถามหลักยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

เช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การนําไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั   การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน 

และสามารถกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบวา่ 

บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่

ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย  

 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   

สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial 

Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  

และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

   

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

 

 

 

 บริษทัฯ จดัทาํแนวทาง การปฏิบติังานท่ีอยูบ่นหลกั

ความซ่ือตรง และการรักษาจรรยาบรรณ  และ

นโยบายเร่ืองจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร        1.1.2  การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก    

1.2   มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย

ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1   มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ริหารและ

พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 บริษัทฯ จัดทําคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ท่ีระบุ

ขอ้กาํหนดอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

       1.2.2   มีข้อกําหนดห้ามผู ้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์

รัปชนัอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร1

2 

   

       1.2.3   มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้    

 
2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

       1.2.4   มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังาน

ลงนามรับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี รวมทั้งมีการ

เผยแพร่ code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 
 มีการจัดทําระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

แ ล ะ ให้ พ นั ก งาน รับ ท ราบ จาก ก ารฝึ ก อ บ รม

ปฐมนิเทศ และแจกคู่มือพนกังาน 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

กาํกบัดูแลการปฏิบติั (Compliance unit) 

 

 

 

 - บริษัท ฯ  มีระบ บการควบ คุมภายใน  และ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการตรวจสอบคอยรายงานและ

ประเมินผล 

- ย ังไม่ ได้ป ระ เมิ น  อ ยู่ ระห ว่ างจัด ทําแ บ บ

ประเมิน และจะดาํเนินการประเมินในปีถดัไป 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดย้ึดหลกัปฏิบติังานตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัฯ

จดทะเบียน ปี 2555 (CGSA) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน  N/A 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร  N/A 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1  มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการติดตามและประเมินผล

การปฏิบติัตามจริยธรรมและขอ้กาํหนดของบริษทั

ผา่นกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมิน

ตนเองโดย ผูบ้ริหารและพนักงาน ทาํให้บริษทัฯ 

สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่

ปฏิบติังานขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณ และบริษัทฯได้มีการกําหนด

บ ท ล งโ ท ษ ห าก มี ก าร ฝ่ า ฝื น ข้อ กําห น ด ต าม

1.4.2  มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 

 

 

 

1.4.3  มีการแก้ไขการกระทําท่ีขัด ต่อห ลักความ ซ่ือตรงและการรักษ า

จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
  



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

ขอ้กาํหนดดงักล่าว ซ่ึงจะพิจารณาบทลงโทษหรือ

แนวทางแกไ้ขตามความหนักเบาของความผิดท่ีได้

กระทาํข้ึน 
 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าท่ีกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 
2.1   มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน

สิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  บริษทัไดท้าํการออกนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ท่ีมีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ของกรรมการไวช้ดัเจน 

2.2   คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ

วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  บริษทัไดมี้การกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงาน

ดว้ยงบประมาณประจาํปีท่ีผา่นการอนุมติัอยา่งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
2.3   คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสําคญัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อ

รายงานทางการเงิน 

  บริษทัฯ มีการจดัทาํกฎบตัรของคณะกรรมการ

บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ 

  



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

2.4   คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ี

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ

ได ้

  บริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเรียบร้อย

แลว้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ยงั

ไม่ไดจ้ดัทาํและเปิดเผยประวติัการศึกษา และ

ประวติัการทาํงานของคณะกรรมการ ผา่นเอกสาร

ทะเบียนกรรมการบริษทัฯ มีการจดัทาํคู่มือการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีการระบุความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการไวโ้ดยชดัเจนในเร่ืองของการ

กาํกบัดูแลกระบวนการควบคุมภายในองคก์ร 

2.5   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลย

พินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

  

2.6  คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ เร่ืองการควบคุมภายใน     

ในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมิน

ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  บริษทัฯ มีการจดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึงมีการระบุความรับผดิชอบของคณะกรรมการไว้

โดยชดัเจนในเร่ืองของการกาํกบัดูแลกระบวนการ

ควบคุมภายในองคก์ร 
 

3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใต้

การกาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิม่เติม 

3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์

ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการ

จดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงาน

ท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายใน

  บริษทัฯ มีการจดัทาํผงัโครงสร้างองคก์าร และใบ

กาํหนดหนา้ท่ี ชดัเจน รวมทั้งตารางอาํนาจการ

อนุมติั ตามสายการบงัคบับญัชา และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ท่ีเป็นภายนอกและไดรั้บการ



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิม่เติม 

ท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   แต่งตั้ง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกบั

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามผงัโครงสร้างของ

บริษทั 

3.2   ผูบ้ริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  มีการกาํหนดสายการบงัคบับญัชาตามผงัโครงสร้าง

ขององคก์ร 

3.3   มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกัดอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง

เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร และ

พนกังาน  

  มีการจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ี โดยใชต้ารางอาํนาจอนุมติั 

ปรับปรุง ณ วนัท่ี 31 ตค. 2561  เพื่อใหเ้กิดการ

ถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ

วิธีการปฏิบติันั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

  มีแผนการฝึกอบรมพนกังานประจาํปี เพือ่ใชใ้นการ

พฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานตาม

ความสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีงานท่ีพนกังานไดรั้บ

มอบหมาย 

4.2   บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อ

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  บริษทัฯ มีการกาํหนด KPI การปฏิบติังานของแต่

ละส่วนงานและทาํการประเมินเป็นประจาํทุกปี 

4.3   บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากรท่ีมี

ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 
  - มีการจดัทาํ  นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับการขาดบุคคลากรอย่าง



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

4.4   บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 

การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 
  เหมาะสม 

 - มีการจัดทําแผนอัตรากําลังคนประจําปี เพื่ อ

ตรวจสอบจาํนวนพนกังานท่ีมีอยู่กบัแผนฯ เพื่อให้

ส าม ารถ ส รรห าบุ ค ค ล าก รได้ทัน ต าม เวล าท่ี

เหมาะสม 

 - มีการกาํหนด Code Of Conduct ท่ีแสดงนโยบาย

ท่ีปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเหมาะสม เช่นในเร่ือง

ของการให้ผลตอบแทน, การให้สวสัดิการ และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นตน้ 

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ี

สาํคญั 

 

 

 

 

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

5.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข

กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

  บริษทัฯ มีการจดัจา้งบริษทั ตรวจสอบภายในเขา้มา

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน

เป็นประจาํทุกไตรมาส ซ่ึงฝ่ายบริหารไดม้อบหมาย

ใหห้น่วยงานผูรั้บการตรวจไดรั้บทราบประเดน็ต่าง 

ๆ และดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ โดยบนัทึกไว้

ในรายงานผลการตรวจสอบดว้ย โดยมีการส่ือสาร

ผา่นช่องทาง E-mail 

5.2   คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ    มีการกาํหนด นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ี



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of 

Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

แสดงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และคณะกรรมการอยา่งเหมาะสม 

5.3   คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง 

โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการ

ควบคุมภายในดว้ย 

  มีการกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการโดยมีหวัขอ้เร่ืองการควบคุม

ภายในเป็น KPI ท่ีใชใ้นการประเมิน 

5.4  คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  มีการกาํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อพนกังาน 

โดยระบุขอ้ความไวว้า่ "หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ 

ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจคุกคราม และสร้างความ

กดดนัพนกังาน" ผา่นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

6.1   บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม

กบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง 

ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  

และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  บริษทัฯ ไดมี้การแสดงรายงานความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานการเงิน และ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาํหนา้ท่ีสอบ

ทานนโยบายบญัชี และคุณภาพของรายงานทางการ

เงิน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้ดัจา้งผูส้อบบญัชีรับ6.2  บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั   



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ อนุญาต (บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จาํกดั) เพื่อมา

ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ 6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะท้อนถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั 

อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั 

จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

  บ ริษัท ฯ  มีการวางกลยุท ธ์ให้ส อดคล้องกับ

นโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถ

ประเมิน ติดตามและควบคุมความเส่ียงแต่ละ

ประเภทให้อยู่ในระดับ ท่ียอมรับได้ โดยให้

หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและ

ควบคุมความเส่ียง 
 
 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร  

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้ ง

ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  บริษทัมีการจดัตั้ งคณะทาํงาน และทาํรายงานผล

การประเมินความเส่ียงธุรกิจ ท่ีระบุความเส่ียงดา้น

กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านรายงานและตัวเลข

การเงิน  และด้าน กฎระเบียบ กฎห มาย  โดยมี

ผูบ้ริหารทุกส่วนงานได้เข้าร่วมรับทราบผลการ

ประเมินท่ีมีการวิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความ

เส่ียง และระบุวิธีการจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน

7.2   บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3   ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4   บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้ งโอกาสเกิด   



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

เหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  ระดบัท่ียอมรับได ้

7.5   บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ

ยอมรับความเส่ียงนั้ น (Acceptance)  การลดความเส่ียง (Reduction)  การ

หลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (Sharing) 

  

 
 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสท่ีจะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

8.1   บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ 

เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําให้สูญเสียทรัพย์สิน  การ

คอร์รัปชั่น การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management 

override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสําคญั  การ

ไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  มีการประเมินโอกาสการเกิดทุจิต คอร์รัปชัน่โดย

บริษทัฯ ไดใ้ชร้ายงานผลการตรวจสอบของผูส้อบ

บญัชี และผูต้รวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการ

ประเมินโอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบท่ีเป็นมูลค่า 

ความเสียหายและช่ือเสียงของบริษทั 

8.2   บริษทัได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ

เป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผล

ของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะ

ส่งเสริมใหพ้นกังานกระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทั

ไวสู้งเกินความเป็นจริง จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็น

ตน้ 

  บริษทัฯ มีรายงานการประชุมและการลงนามของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ือง

การทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังาน และการ

พิจารณาความสมเหตุสมผลของเป้าหมาย 

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกับโอกาส 

ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการ
  อา้งถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีการกล่าวถึงโอกาสการเกิดทุจริต จากฝ่าย



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

ทุจริต บริหาร 

8.4  บริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว

ปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้ 
  มีการนาํนโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ติด

ประกาศ และ ส่งเมลแ์จง้ใหพ้นกังานไดรั้บทราบ 
 

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

9.1  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  อา้งถึงรายงานการประชุมคณะทาํงานบริหารความ

เส่ียง คร้ังท่ี 1/2562 ท่ีมีการกล่าวถึงการประเมิน

เร่ื อ ง ก าร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ปั จ จัย ภ าย น อ ก  ก าร

เปล่ียนแปลงการทาํธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงผูน้าํ

องคก์ร 

9.2  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 

 

การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

10.1   ม าต รก ารค ว บ คุ ม ข อ งบ ริษัท มี ค ว าม เห ม าะ ส ม กับ ค ว าม เส่ี ย ง  แ ล ะ

ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะ

งาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  บริษทัได้มีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานท่ีระบุจุด

ควบคุมภายในแล้ว และประกอบไปด้วย Work 

Flow และ Document Flow สําหรับทุกหน่วยงาน

รวมทั้งจดัทาํระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ให้สอดคลอ้ง

กบักระบวนการทาํงาน 

10.2   บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม

กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน

เก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไป ตลอดจน

กาํหนดขอบเขต  อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละ

ระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการ

กาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนใน

การอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การ

บนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ 

หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มีกระบวนการสําหรับ

กรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

  บริษทัไดมี้การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน นโยบาย

ต่าง ๆ และพบตารางอาํนาจการอนุมติัตามลาํดบัขั้น

ของแต่ละส่วนงานท่ีผา่นการพิจารณาและอนุมติัใช้

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งใบกาํหนดหนา้ท่ี

ท่ีสอดคลอ้งกบัผงัโครงสร้างขององคก์ร 

10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์

ในการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน

เสมอ 

  บริษทัได้มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

บัญชี และการเงินของบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัเก็บขอ้มูล และดาํเนินการจดัทาํทะเบียนคุม

นโยบายบริษทั และเอกสารสําคญัต่างๆ เรียบร้อย

แลว้ 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 

ท่ีมีผลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ การ

ให้กูย้ืม การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการ

ชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

  บริษทัได้มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

บัญชี และการเงินของบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัเก็บข้อมูล และติดตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนด 

ต่าง ๆ ท่ี มีภาระผูกพันกับ คู่ค้า ให้ เป็นไปตาม

ขอ้ตกลง 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  

การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 
  - การปฏิบัติงาน ย ังอยู่ใน รูปแบ บของ Manual 

Operation ส่วนใหญ่ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น บริษทั มีผูต้รวจ

สอบภายในท่ีคอยตรวจสอบและติดตามระบบการ

ทาํงานอยู ่

 - มีการจัดทาํเอกสาร Job Description โดยอ้างอิง

ตามตาํแหน่งงานในผงัองคก์ร (Organization Chart) 

 - มีการจัดทําตารางอํานาจอนุมัติ  และทําการ

ปรับปรุงล่าสุด ณ วนัท่ี 31 ตค. 2561 

10.4 บริษทักาํหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 

กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 

โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

  

 

11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

11.1  บริษัทควรกาํหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  ไดมี้การจดัทาํ คู่มือการใชง้านระบบเครือข่ายและ

คอมพิวเตอร์ ท่ีมีนโยบายดา้นความปลอดภยัของ



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

11.2  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีห้มี

ความเหมาะสม 

  ของมูล และกาํหนดการควบคุมขั้นพื้นฐานเก่ียวกบั

การเขา้ถึงขอ้มูล และระบบเพื่อนาํไปใชใ้นองคก์ร

เรียบร้อยแลว้ 11.3  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             

ความเหมาะสม 

  

11.4   บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษา

ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอนการปฏบิัติ เพ่ือให้นโยบายท่ีกาํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การ

ปฏิบตัิได้ 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การทาํธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการ

อนุมติัท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชน์

ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

  มีคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางท่ีใชใ้น

การติดตามการทําธุรกรรมของผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับ

บริษทัฯ ให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

ซ่ึงกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการของบริษทั 

 - มีการกาํหนดช่องทางการติดต่อ / แจง้เบาะแส ขอ้

ร้องเรียนทั้งกบับุคคลภายใน และบุคคลภายนอก 

ซ่ึงเป็นสายตรงต่อประธานกรรมการบริษทัฯ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 - มีการติดตามผลขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ผา่นรายงาน

12.2  บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย

ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3  บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท เป็ น สําคัญ  และพิ จารณ าโดยถือเสมือน เป็ น รายการท่ี กระทํากับ

บุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

12.4  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 

รวมทั้งกาํหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               

ในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  การประชุมผูถื้อหุน้โดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร

ระดบัสูงอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อใหส้ามารถแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม  

 - มีกระบวนการทบทวนนโยบายท่ีใชใ้นการ

ปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี 12.5   บริษทักาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ              

ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ี

เหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

  

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกีย่วข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ีกาํหนดไว้ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

13.1 บริษทักาํหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการดาํเนินงาน ทั้ งข้อมูลจากภายในและ

ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

   

13.2 บริษทัพิจารณาทั้ งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ

ถูกตอ้งของขอ้มูล  

   



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับ               

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         

ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  บริษทัฯ จะจดัเตรียมขอ้มูล รายงานต่าง ๆ ประกอบ

เพื่อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

อีกทั้ง มีการจดัส่งรายงานทางการเงิน และรายงาน

การตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบก่อนการ

ประชุมทุกคร้ัง 

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ

ประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  บริษทัไดมี้การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั ให้มีหนา้ท่ี

ดูแลจัดการประชุม ซ่ึงบริษัทกําหนดให้ มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 

โดยจะมีการออกจดหมายเชิญประชุมก่อนล่วงหนา้ 

7 วนั 

13.5  บริษทัดาํเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ

ขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็น

ดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  เลขานุการคณะกรรมการ จะเป็นผูจ้ดบันทึกข้อ

ซักถาม และข้อคิดเห็นในท่ีประชุม รวมทั้ งเป็น

ผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมของคณะกรรมการอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งให้ผูท่ี้เก่ียวข้องเพื่อ

รับ ท ราบ  รวมทั้ งจัด เก็บ ไว้อย่างเป็ น ระเบี ยบ

เรียบร้อยแลว้ สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 

 

 บริษทัได้มีการจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ 

และเม่ือพบข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน 

บริษทัสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นไดท้นัที 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                

ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

  

 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจําเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ

ดาํเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 
    

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              

การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  เน่ืองจากบริษทัฯ มีขนาดเลก็รายการคา้มีปริมาณไม่

มาก ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงมีบทบาทเขา้มาทาํหนา้ท่ี

การกาํกบัดูแลการทาํหนา้ท่ีของพนกังานอยา่ง

ใกลชิ้ดดว้ยตนเองโดยใชห้ลกัการบริหารแบบรวม

ศูนย ์

14.2  บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสําคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ และ 

คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 

หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์

ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้ง

การติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุม

ระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรม

พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุม

คณะกรรมการ  เป็นตน้    

  บริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

บญัชี และการเงินของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การประสานงานเร่ืองการขอขอ้มูจากผูส้อบบญัชี 

ผู ้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ งดํารงตําแหน่งเป็น

เลขานุการคณะกรรมการด้วย ซ่ึงสามารถให้

ขอ้มูลไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

14.3  บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ  

ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  บริษัทได้ระบุไวใ้นประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น โดยแบ่งแยกช่องทางร้องเรียน
เบาะแสสําหรับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก 
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

15.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุม

ภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ือง

ร้องเรียน เป็นตน้ 

  มีการจดัทาํ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีระบุ

กระบวนการส่ือสารขอ้มูลทั้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายใน และภายนอก 

15.2  บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต 

(whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  บริษทัไดร้ะบุไวใ้นประกาศนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยแบ่งแยกช่องทางสาํหรับบุคคล

ภายใน และบุคคลภายใน ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

16.1  บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนด

ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้                 

ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั 

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

  มีการกาํหนดกระบวนการท่ีชดัเจน โดยมีการมอบ

น โยบ ายจากฝ่ายบ ริห ารให้ผู ้ใต้บังคับ บัญ ชา

ดาํเนินการติดตามผลความคืบหนา้ในการปรับปรุง

แกไ้ข อีกทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ทาํ

การตรวจติดตามผลการตรวจสอบในคร้ังท่ีผ่านมา 



  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

แ ล ะ นํ า เข้ าร าย ง าน ผ ล ก าร ต ร ว จ ติ ด ต าม ใ ห้

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบความคืบหนา้ 

16.2  บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
  บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน จาก

ภายนอกเขา้มาตรวจสอบกิจกรรมเป็นรายไตรมาส 

และต้องประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และสอบทาน

ติดตามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการ

เป ล่ี ย น แ ป ล งข อ งบ ริษัท  ก็ จ ะ ม อ บ ห ม าย ให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในเขา้สอบทานระบบการ

ควบคุมภายในด้วย  เพื่ อให้มั่นใจว่าระบบการ

ควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสม 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ

บริษทั 
  

16.4  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ

ความสามารถ 
  บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจาก

บริษัทภายนอก ซ่ึงเป็นผู ้มีความรู้เช่ียวชาญ  มี

ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรมในการ

ป ระเมิ น และตรวจส อบ  ตาม โครงส ร้างของ

มาตรฐาน ท่ีประกอบไปดว้ย ด้านคุณสมบัติ และ

ด้านการปฏิบัติงานโดยจดัทาํแผนการตรวจสอบ

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมติั และ

เข้าทาํการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  และตรวจ

ติดตาม ซ่ึงรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบทุกคร้ัง  

16.5  บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข้ึนตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
  

16.6  บริษัท ส่งเส ริมให้ผู ้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติห น้าท่ีตามมาตรฐาน สากล                         

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพิม่เติม 

17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และดาํเนินการ

เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจาก

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

  หากผูต้รวจสอบภายในพบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญั

ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัไดน้ั้นจะเขา้รายงาน

ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงรับทราบทนัที 

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี   ผูต้รวจสอบภายในจะเขา้ตรวจสอบกิจกรรม และ

รายงานประเด็นข้อสงสัยให้ผูรั้บการตรวจทราบ 

เพื่อขอคาํช้ีแจง และแนวทางการแกไ้ข และรายงาน

ผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

และจะเขา้ดาํเนินการตรวจติดตามประเด็นคงคา้ง

ให้ไดรั้บการแกไ้ข และรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบความคืบหนา้ดว้ย และหากระหวา่ง

ท่ีเขา้ทาํการตรวจสอบพบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญั

ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัไดน้ั้นจะเขา้รายงาน

ให้ผูบ้ริหารระดับสูงรับทราบทันที เพื่อพิจารณา

ดาํเนินการ และผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งรายงานให้

คณะกรรมการทราบเพื่อหารือประเด็นนั้น ๆ และ

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการตามขอ้สรุปท่ี

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการแจง้มา 

17.2.1  ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่า

ฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทาํท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง

และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

  

17.2.2  รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

(แม้ว่าจะได้เร่ิมดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท /

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

  

17.2.3  รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อ

คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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